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Definiții 
Această secțiune conține definițiile unor termeni cheie din domeniul robusteții structurilor pentru 
construcții. 

Acțiuni / Evenimente accidentale 

(EN 1990 2002) – Acțiune, de obicei de scurtă durată dar de intensitate ridicată, care are o probabilitate 
redusă de apariție pe durata de viață proiectată a structurii. 

Analiza de risc 

(EN 1991-1-7, 2006) – O abordare sistematică de descriere și/sau calculare a riscului. Analiza de risc 
presupune identificarea evenimentelor accidentale, precum și a cauzelor și consecințelor acestor 
evenimente. 

Cedare locală 

(EN 1991-1-7, 2006) – Parte a unei structuri care se consideră cedată sau avariată grav în urma 
producerii unui eveniment accidental. 

Colaps progresiv (colaps disproporționat) 

(JRC, 2012) – Colapsul progresiv al unei clădiri reprezintă situația în care cedarea locală a unui element 
structural principal conduce la cedarea elementelor învecinate și la o avarie generală disproporționată 
față de cauza inițială. 

Consecință 

(EN 1991-1-7, 2006) – Un posibil rezultat al unui eveniment. Consecințele pot fi exprimate în termeni 
de pierderi de vieți omenești, vătămare corporală, pierdere economică, daune aduse mediului, 
perturbări aduse utilizatorilor și publicului etc. Sunt incluse atât consecințele imediate cât și cele care 
apar după un anumit interval de timp. 

Deflagrație 

(EN 1991-1-7, 2006) – Propagarea unei zone de combustie în mediul neinițiat la o viteză mai mică decât 
viteza sunetului. 

Detonație 

(EN 1991-1-7, 2006) – Propagarea unei zone de combustie în mediul neinițiat la o viteză mai mare 
decât viteza sunetului. 

Element cheie 

(EN 1991-1-7, 2006) - Un element structural principal de care depinde stabilitatea structurii. 

Evaluarea riscului 

(CSA, 1991) – Proces de analiză și evaluare a riscurilor care include identificarea și analiza hazardurilor 
și evaluarea/definirea nivelului de acceptare a riscurilor. 

Forță dinamică 

(EN 1991-1-7, 2006) – Forță care variază în timp și care poate provoca efecte dinamice semnificative 
asupra structurii; în cazul impactului, forța dinamică reprezintă forța asociată cu o suprafață de contact 
în punctul de impact. 
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Factor de creștere dinamică (DIF - proprietăți ale materialelor în regim de solicitare dinamică) 

Factor de multiplicare a proprietăților mecanice ale materialelor determinate în condiții de solicitare 
statică pentru a ține seama de efectele vitezei de deformare. 

Factor de amplificare dinamică a încărcării (DLF - amplificarea dinamică a încărcării) 

Factor de multiplicare pentru încărcarea statică pentru a ține cont de efectele energiei cinetice. 

Forță statică echivalentă 

(EN 1991-1-7, 2006) – Reprezentare alternativă a forței dinamice incluzând răspunsul dinamic al 
structurii. 

Hazard 

(EN 1990, 2002) – Un eveniment neobișnuit și grav, de exemplu o acțiune accidentală sau o influență 
a mediului, rezistență insuficientă sau abatere excesivă de la dimensiunile inițiale. 

Integritatea structurală 

(ASCE 7-05, 2006) – Proprietatea unei structuri de “a rezista unor avarii locale având sistemul structural 
stabil în ansamblu și fără a fi avariat într-o măsură disproporționată față de cauza inițială”. 

Reziliență 

(Adam et al., 2018) – Capacitatea unei structuri de a rezista unei acțiuni extreme (prin robustețe) si de 
a fi adusă in scurt timp cel puțin la nivelul de performanță inițial în urma producerii unei acțiuni 
extreme. 

Risc 

(EN 1991-1-7, 2006) – O măsură a combinației (de obicei produsul) probabilității sau frecvenței de 
producere a unui hazard cu amploarea consecințelor producerii hazardului. 

Robustețe 

(EN 1991-1-7, 2006) – Capacitate a unei structuri de a rezista unor evenimente precum incendiu, 
explozie, impact sau consecințele unor erori umane, fără a fi avariată într-o măsură disproporționată 
față de cauza inițială. 

Scenariu de hazard 

(EN 1991-1-7, 2006) – O situație critică într-un anumit moment, constând dintr-un hazard principal, 
împreună cu una sau mai multe condiții însoțitoare care conduc la un eveniment nedorit (de exemplu, 
prăbușirea parțială sau totală a unei structuri). 

Vulnerabilitate 

(Starossek și Haberland, 2010) – Susceptibilitatea unei structuri de a suferi avarii inițiale atunci când 
este supusă unor evenimente extreme. O structură este vulnerabilă dacă un eveniment extrem 
produce cu ușurință avarii inițiale.
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Introducere 
Robustețea structurală și prevenirea colapsului progresiv reprezintă condiții specifice de siguranță 
cerute de normele și standardele moderne, inclusiv Eurocodurile, care necesită o atenție deosebită din 
partea autoritatilor, specialiștilor din industria construcțiilor (arhitecți, proiectanți, constructori, 
verificatori de proiecte) si societatilor de asigurari. Importanța proiectării pentru robustețe a devenit 
evidentă în urma producerii unor evenimente tragice, cum ar fi de exemplu prăbușirea Turnurilor 
Gemene din New York în urma atentatelor din 11 septembrie 2001, care au condus la nevoia dezvoltării 
unor prevederi de calcul mai elaborate. Disponibilitatea unor astfel de prevederi de calcul adresate 
specialiștilor din construcții contribuie la creșterea încrederii în ceea ce privește siguranța 
construcțiilor, inclusiv a celor din oțel și a celor compuse oțel-beton. 

În ultimul deceniu au fost derulate numeroase proiecte de cercetare în domeniul răspunsului structural 
al clădirilor cu structură din oțel și compusă oțel-beton în situații excepționale de încărcare (de 
exemplu impact, foc, cutremur etc.), în special în Europa și Statele Unite. Rezultatele obținute au 
permis dezvoltarea de noi metode de calcul si concepte de proiectare pentru prevenirea colapsului 
progresiv, în condițiile utilizării mai eficiente a sistemelor structurale și a  materialelor componente. 

Obiectivul proiectului „Reducerea riscului de colaps progresiv pentru structuri în cadre din oțel și 
compuse oțel-beton în cazul unor evenimente excepționale” FAILNOMORE îl reprezintă consolidarea 
cunoștințelor acumulate în cadrul mai multor proiecte de cercetare europene si naționale și 
transformarea acestora în recomandări de calcul și ghiduri de bună practică. Setul de ghiduri practice 
și exemple de proiectare pentru reducerea riscului de colaps progresiv este axat pe structuri în cadre 
din oțel și compuse oțel-beton supuse unor evenimente excepționale, cum ar fi impact, explozie, foc, 
seism etc. Pentru a putea propune o metodologie de proiectare comună, proiectul a inclus și 
documente normative disponibile la nivel european. Proiectul a fost finanțat pe o perioadă de 24 luni 
(începând cu luna iulie 2020) prin Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel (RFCS), grant nr. 899371. 

Partenerii proiectului FAILNOMORE sunt: 

• Universitatea din Liege (ULG) – Belgia 
• Universitatea din Coimbra (UC) – Portugalia 
• Colegiul Imperial de Științe, Tehnologie și Medicină din Londra (IC) – Regatul Unit 
• Universitatea din Stuttgart (USTUTT) – Germania 
• Universitatea din Trento (UNITN) – Italia 
• Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) – Romania 
• Universitatea Tehnică din Praga (CVUT) – Republica Cehă 
• Universitatea de Tehnologie Rzeszow (PRZ) – Polonia 
• Universitatea Tehnică din Delft (TUD) – Țările de Jos 
• Universitatea Politehnică din Catalonia (UPC) – Spania 
• INSA Rennes (INSAR) – Franța 
• Convenția Europeană de Construcții Metalice (ECCS) – Europa 
• Feldmann+ Weynand GmbH (F+W) – Germania 
• ArcelorMittal Belval& Differdange S.A. (AM) – Luxembourg 

Prezentul manual de proiectare face parte din materialul de diseminare și reflectă principalele 
rezultate ale proiectului FAILNOMORE. Prezentul document este împărțit în trei părți: 

• Partea 1, intitulată „Proiectarea pentru robustețe”, prezintă strategiile de proiectare și 
metodele de calcul propuse. Secțiunea 1 prezintă cadrul normativ actual. În Secțiunea 2 sunt 
introduse pe scurt metodologia de calcul și strategiile de proiectare ce pot fi adoptate în calcul. 
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În cele din urmă, Secțiunile 3-1 prezintă ghiduri detaliate destinate specialiștilor si descriu 
modul de aplicare în proiectare a diferitelor metode propuse. În final, în Secțiunea 1 sunt 
prezentate câteva concluzii generale. 

• Partea 2, intitulată „Exemple de calcul”, ilustrează modul de aplicare a diferitelor metode de 
proiectare folosind patru exemple de calcul: o structură în cadre din oțel și una compusă oțel-
beton, ambele proiectate pentru o zonă ne-seismică, respectiv o structură în cadre din oțel și 
una compusă oțel-beton, ambele proiectate pentru o zonă seismică. 

• Partea 3, intitulată „Anexe”, prezintă informații suplimentare cu privire la conceptele de 
proiectare propuse. 

• Partea 4, intitulată “Bibliografie”, prezintă referințele bibliografice menționate în prezentul 
document.
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Partea 1 – Proiectarea pentru robustețe 

1 Cadrul normativ 
1.1 Prezentare generală 
Această sectiune oferă o scurtă prezentare a procedurilor actuale în materie de robustețe existente în 
normativele și ghidurile de calcul, cu accent pe cerințele din EN 1990 și EN 1991-1-7. Documentul 
prezintă și prevederi din alte norme de referință, inclusiv cele din Eurocodurile de material, cum ar fi 
EN 1993, EN 1994, respectiv cel seismic EN 1998. Mai multe informații pot fi găsite și în Documentul 
de referință D1.2 (Demonceau et al., 2021) și Ghidul de proiectare D2.1 (Elghazouli et al. 2021). În 
cadrul documentului sunt prezentate de asemenea și prevederi de calcul pentru robustețe care sunt 
în prezent în curs de evaluare pentru o posibilă includere a lor în versiunile revizuite ale noii generații 
de Eurocoduri structurale. 

1.2 Cerințe de robustețe prezente în Eurocoduri 
1.2.1 Principii de bază 

EN 1990, 2.1 (4)P (EN 1990 2002) stabilește principiul de bază privind robustețea structurală și anume: 
„O structură trebuie proiectată și executată astfel încât să nu fie afectată de evenimente precum 
explozie, impact și consecințele erorilor umane, într-o măsură disproporționată față de cauza inițială”. 
În plus, pentru a reduce riscurile legate de colapsul structurii, EN 1990, 2.1 (5)P stipulează că 
„Potențialele avarii structurale trebuie evitate sau limitate prin una sau mai multe din măsurile 
următoare: (i) evitarea, eliminarea, sau reducerea hazardurilor care pot afecta structura de rezistență; 
(ii) selectarea unui sistem structural puțin sensibil la acțiunea unui hazard; (iii) selectarea unei forme 
și a unui sistem structural care să poată rezista în eventualitatea cedării unor elemente individuale sau  
a unei părți limitate din structură; (iv) evitarea sistemelor structurale care se prăbușesc fără 
avertisment; (v) legarea între ele a elementelor”. 

1.2.2 Situații de proiectare 
În conformitate cu EN 1990, 3.2 (2)P, situația de proiectare relevantă pentru proiectarea de robustețe 
este Situația de Proiectare Accidentală, care se referă la condiții excepționale aplicabile structurii sau 
la gradul de expunere al acesteia la acțiuni accidentale cum ar fi foc, explozie, impact sau consecințele 
unei cedări locale. De asemenea, EN 1990 separă situațiile de proiectare accidentală (de exemplu foc, 
impact, explozie, cedare locală) de cele seismice (Elghazouli, 2013). În plus, EN 1990, 3.2 (3)P prevede 
că situațiile de proiectare luate în calcul trebuie să fie suficient de severe și variate pentru a cuprinde 
toate condițiile care pot apărea, în mod rezonabil, pe durata realizării și utilizării structurii. Pe de altă 
parte, „robustețea” este definită în EN 1991-1-7 (EN 1991-1-7 2006) ca fiind „capacitatea unei structuri 
de a rezista la evenimente precum foc, explozie, impact sau consecințele unei erori umane, fără a fi 
deteriorată într-o măsură disproporționată față de cauza inițială”. Prin urmare, această definiție face 
legătura între robustețe și situațiile de proiectare accidentală, în care combinația de acțiuni pentru 
astfel de situații este dată în EN 1990, 6.4.3.3, relația (6.11b). De asemenea, este de remarcat faptul 
că acțiunile deliberate (intenționate/teroriste) nu se încadrează strict în definiția scenariilor 
accidentale din Eurocoduri. Cu toate acestea, este responsabilitatea inginerului să ia în considerare 
robustețea structurilor sub toate aceste sarcini extreme. O situație similară este legată și de stabilitatea 
și capacitatea reziduală a clădirilor în urma unor acțiuni seismice sau a focului, situații care nu sunt 
acoperite direct de cerințele de robustețe din EN 1991-1-7. Cu toate acestea, EN 1998-1 (EN 1998-1 
2004) oferă reguli generale privind acțiunile seismice și regulile de proiectare pentru clădiri, în timp ce 
EN 1993-1-2 (EN 1994-1-2 2005) și EN 1994-1-2 (EN 1994-1-2 2005) oferă reguli generale pentru 
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proiectarea structurală la foc pentru structurile din oțel, respectiv, pentru structurile compuse oțel-
beton. 

1.2.3 Clasele de consecințe 
Strategiile de proiectare pentru situațiile de proiectare accidentală rezultate din satisfacerea cerințelor 
de robustețe depind de clasa de consecințe în care este încadrată structura. Clasificarea propusă în 
anexa A la EN 1991-1-7 împarte clădirile în patru clase de consecințe (CC), în funcție de tipul, gradul de 
ocupare și dimensiunea clădirii. În EN 1990 și EN 1991-1-7, Cl 3.4, sunt identificate doar trei clase de 
consecințe. Cu toate acestea, în anexa A la EN 1991-1-7, Tabelul A.1, Clasa de consecințe 2 se 
subdivizează în CC2a (consecințe de nivel mediu – grupul cu risc redus) și CC2b (consecințe de nivel 
mediu – grupul cu risc ridicat), celelalte clase fiind CC1 (consecințe de nivel redus în urma cedării) și 
CC3 (consecințe de nivel major în urma cedări). Mai multe detalii cu privire la clasele de consecințe ale 
clădirilor, așa cum au fost adoptate în prezentul document, pot fi găsite în Secțiunea 3. 

1.3 Strategii de robustețe 
1.3.1 Generalități 

Așa cum este prevăzut în EN 1991-1-7, strategia adoptată pentru reducerea riscurilor și proiectarea 
structurilor pentru acțiunile accidentale depind de tipul acțiunilor accidentale, care pot fi identificate 
sau neidentificate, așa cum se poate vedea din Figura 1. 

 
Figura 1. Strategii de robustețe pentru situații de proiectare accidentală în (EN 1991-1-7 2006) 

1.3.2 Strategii bazate pe acțiuni accidentale identificate 
În EN 1991-1-7, 3.2 este prevăzut că, atunci când acțiunile accidentale pot fi identificate și se iau în 
considerare, trebuie ținut cont și de următorii factori: (i) măsurile luate pentru prevenirea sau 
reducerea efectelor unei acțiuni accidentale; (ii) probabilitatea apariției acțiunii accidentale 
identificate; (iii) consecințele cedării cauzate de acțiunea accidentală identificată; (iv) percepția 
publică; (v) nivelul de risc considerat acceptabil. De asemenea, se prevede că, în cadrul acestor acțiuni, 
o cedare locală poate fi acceptabilă cu condiția să nu pericliteze stabilitatea întregii structuri, iar 
capacitatea totala a structurii să fie menținută și să permită luarea măsurilor de urgență necesare. 

În plus, se evidențiază faptul trebuie luate măsuri pentru a reduce riscul acțiunilor accidentale, iar 
aceste măsuri trebuie să includă, după caz, una sau mai multe dintre următoarele strategii: 
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(i) prevenirea producerii acțiunii sau reducerea probabilității și/sau intensității acțiunii la un 
nivel acceptabil prin procesul de proiectare structurală; 

(ii) protejarea structurii împotriva efectelor unei acțiuni accidentale prin reducerea efectelor 
acțiunii asupra structurii; 

(iii) asigurarea faptului că structura dispune de o robustețe suficientă prin adoptarea uneia sau 
mai multora dintre următoarele abordări: 
a. proiectarea ca elemente cheie a anumitor componente ale structurii de care depinde 

stabilitatea globală, pentru a crește probabilitatea ca structura sa rămână stabilă în 
urma unui eveniment accidental; 

b. proiectarea elementelor structurale și selectarea materialelor pentru a avea suficientă 
ductilitate să absoarbă o energie de deformare semnificativă, fără cedare;  

c. încorporarea unei redundanțe suficiente în structură pentru a facilita transferul 
acțiunilor prin căi alternative de încărcare în urma unui eveniment accidental. 

Valorile nominale pentru acțiunile accidentale identificate (de exemplu, impact sau explozie internă) 
sunt propuse în EN 1991-1-7. Aceste valori pot fi modificate atât în Anexa Națională cât și pentru un 
proiect specific și convenite între autoritatea competentă și client. 

1.3.3 Strategii bazate pe limitarea nivelului de cedare locală 
Strategiile bazate pe limitarea nivelului de cedare locală acoperă o gamă largă de evenimente posibile 
și sunt legate în principal de acțiuni accidentale neidentificate. Adoptarea unor strategii de limitare a 
nivelului de cedare locală poate asigura o robustețe adecvată împotriva altor acțiuni accidentale, cu 
excepția celor reglementate de EN 1991-1-7 (de exemplu, explozii externe și atacuri teroriste) sau a 
oricăror altor acțiuni care rezultă din cauze nespecificate. Pentru majoritatea structurilor, potențialele 
acțiuni accidentale sunt în mare parte neidentificate, prin urmare proiectarea structurilor pentru astfel 
de situații ar implica strategii de robustețe bazate în mare parte pe limitarea nivelului de cedare 
utilizând una dintre următoarele abordări, așa cum se menționează în EN 1991-1-7, Cl 3.3: 

(i) proiectarea elementelor cheie, de care depinde stabilitatea structurii, pentru a susține efectele 
unei acțiuni accidentale;  

(ii) în cazul unei cedări locale, cum ar fi cedarea unui element principal, stabilitatea structurii sau 
a unei părți semnificative a acesteia nu este pusă în pericol; 

(iii) aplicarea unor prevederi de proiectare și de detaliere prescriptive care asigură o robustețe 
acceptabilă pentru structură. Astfel de strategii includ metode prescriptive – metoda legării, 
metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor și metoda elementelor cheie. Acestea 
urmăresc să asigure un nivel acceptabil de robustețe pentru a susține o cedare locală fără un 
nivel disproporționat de colaps. 

Anexa A la EN 1991-1-7 detaliază aplicarea unor astfel de strategii la diferitele categorii de clădiri. Se 
recomandă cerințe mai stricte, de la CC1 la CC3, care să reflecte nivelul crescut de risc în urma 
colapsului structural. 

Atât EN 1993, cât și EN 1994 oferă recomandări care, fie direct, fie indirect, pot fi relevante pentru 
proiectarea și detalierea pentru robustețe, cum ar fi informații referitoare la ductilitate și capacitatea 
de rotire a grinzilor și a nodurilor cu rezistență parțială. 

Cerințe de robustețe există, de asemenea, si în alte ghiduri internaționale. Acestea includ, dar nu sunt 
limitate la, următoarele: Unified Facilities Criteria (UFC): Proiectarea clădirilor pentru a rezista 
colapsului progresiv (UFC 4-023-03, dezvoltat de Departamentul Apărării din SUA (DoD, 2016), General 
Services Administration din SUA (GSA, 2016) Analiza căilor alternative, ghiduri și recomandări de 
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proiectare incluse în ASCE 7-16 (ASCE, 2017b) și International Building Code (IBC) (ICC, 2018), 
prevederile din UK Building Regulations 2010 - Approved Document A (ODPM, 2013), precum și 
Chinese Code for Anti-Collapse Design of Building Structures (CECS 392) (CECS, 2014). După cum s-a 
menționat anterior, aceste prevederi sunt menționate, acolo unde este cazul, în alte părți ale 
prezentului document și sunt descrise mai detaliat în Documentul de referință D2.1 (Demonceau et al., 
2021). 

1.4 Evoluții în normele actuale 
În proiectul actual de revizuire a EN 1990 (prEN 1990, 2019) pentru a doua generație de Eurocoduri ce 
urmează a fi introduse, au fost adăugate Secțiunea 4.4 și Anexa Informativă E, care sunt dedicate 
exclusiv robusteții structurale. Secțiunea 4.4 prevede că: „O structură trebuie să fie concepută pentru 
a avea un nivel adecvat de robustețe, astfel încât, pe durata de viață proiectată să nu fie afectată de 
evenimente adverse și neprevăzute, cum ar fi cedarea sau prăbușirea unui element structural sau a 
unei părți a structurii, într-o măsură disproporționată față de cauza inițială”. De asemenea, se 
menționează că, pentru majoritatea structurilor, proiectarea în conformitate cu Eurocodurile oferă un 
nivel adecvat de robustețe, fără a fi nevoie de măsuri de proiectare suplimentare pentru a spori 
robustețea structurală. În cazul în care sunt necesare astfel de măsuri, acestea trebuie specificate de 
autoritatea relevantă sau convenite pentru un proiect specific de către părțile implicate. Pe de altă 
parte, Anexa E la proiectul EN 1990 oferă prevederi informative pentru îmbunătățirea robusteții 
clădirilor și a podurilor. Aceasta oferă strategii bazate pe limitarea extinderii cedărilor, în timp ce 
proiectarea explicită a structurilor pentru acțiunea accidentală identificată este inclusă în domeniul de 
aplicare a EN 1991. 

Strategiile de robustețe propuse urmează metodele discutate mai sus, cu adăugarea unei „Strategii de 
segmentare”. În acest scop, Tabelul E.1 din Anexa E oferă recomandări orientative privind metodele 
de proiectare pentru consolidarea robusteții pentru clasele de consecințe CC1, CC2 și CC3. De 
asemenea, este de remarcat faptul că noul EN 1990 adaugă încă două clase de consecințe, CC0 și CC4. 
CC4 este considerată o clasă cu risc extrem de pierdere a vieții sau de vătămare corporală și risc 
economic, social sau de mediu considerabil. Prevederile Eurocodurilor nu acoperă în întregime regulile 
de proiectare necesare structurilor clasificate în CC4. Pentru aceste structuri, pot fi necesare prevederi 
suplimentare față de cele prevăzute în Eurocoduri. Pe de altă parte, CC0 are cel mai scăzut risc, astfel 
încât se pot utiliza Eurocodurile sau prevederi alternative. Totodată, aceeași abordare se poate folosi 
și în cazul în care alte elemente decât cele structurale pot fi încadrate în CC0. Prin urmare, prevederile 
din Eurocoduri se referă în principal la normele de proiectare pentru structuri care se încadrează în 
clasele CC1 - CC3. 
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Figura 2. Strategii de proiectare pentru acțiunile accidentale identificate și pentru o robustețe generală 

îmbunătățită în conformitate cu (prEN 1990:2019 2019)  

Pe lângă modificările propuse în EN 1990 (prEN 1990, 2019), există actualizări și în cadrul EN 1993 și 
EN 1998 care pot avea relevanță directă și indirectă în asigurarea cerințelor de robustețe. Acestea 
includ prevederi privind evaluarea capacității de rotire în grinzi și îmbinări (EN 1993), precum și relații 
analitice forță-deformare pentru componente din oțel și compuse oțel-beton pentru analiza statică 
neliniară (pushover) (EN 1998). Aceste prevederi sunt menționate în alte părți ale prezentului 
document, acolo unde este necesar și sunt descrise și evaluate mai detaliat în Documentul de referință 
(Demonceau et al., 2021). 

1.5 Concluzii finale 
Această secțiune a evidențiat cerințele și strategiile disponibile în prezent în Eurocoduri pentru 
proiectarea la robustețe. Deși proiectarea pentru robustețe face parte din principiile generale 
disponibile în EN 1990 și EN 1991-1-7, încă nu este disponibil un set coerent de reguli. Anumiți 
parametri cheie din metodologia de proiectare pentru robustețe, cum ar fi cei legați de comportarea 
structurii în ansamblu sau cei legați de ductilitate locală, necesită îmbunătățiri suplimentare și 
clarificări pentru a putea fi incluși în normele de proiectare. În plus, sunt necesare transferul acestor 
cunoștințe în practica inginerească și dezvoltarea unor metode de calcul și instrumente mai simplu de 
aplicat. Prin urmare, prezentul document are ca scop sintetizarea informațiilor obținute în urma unor 
cercetări recente privind structurile în cadre, atât cele din oțel cât și cele compuse oțel-beton și 
prezentarea lor sub forma unor prevederi de proiectare cu diferite nivele de complexitate. Aceste 
prevederi sunt susținute și ilustrate printr-o serie de studii de caz reprezentative.
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cu autoritățile. 
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2 Proiectarea pentru robustețe 
2.1 Strategii de proiectare 

2.1.1 Introducere 
Pentru a se asigura îndeplinirea cerințelor prevăzute în normele de calcul în vigoare (Secțiunea 1), 
prezentul document propune folosirea unei proceduri de proiectare pentru robustețe care include 
definirea clasei de consecințe a clădirii, natura acțiunii accidentale și schema structurală a clădirii. 
Această procedură este descrisă în schema logică generală prezentată în Figura 3. Schema logică, care 
arată si conținutul de ansamblu al acestui manual de proiectare, va fi detaliată în această secțiune. 
Prezentarea în detaliu a metodelor si procedeelor folosite în procesul de proiectare se va face în 
următoarele secțiuni. 

2.1.2 Principii generale de proiectare 
În conformitate cu prevederile din EN 1991-1-7 (2006), evitarea sau limitarea avariilor produse în urma 
producerii unor acțiuni accidentale se poate face prin prevenirea sau reducerea acțiunii accidentale, 
prin protejarea structurii împotriva efectelor acțiunii accidentale (folosirea de sisteme de protecție) 
sau prin proiectarea structurii să reziste acțiunii accidentale. Adoptarea acestor măsuri conduce fie la 
o probabilitate scăzută de producere a acțiunii accidentale, fie la o structură robustă, capabilă să 
reziste acțiunii accidentale prin limitarea avariilor inițiale. 

Urmând îndeaproape prevederile din EN 1991-1-7, primul pas în proiectarea pentru robustețe este 
identificarea clasei de consecințe a clădirii (blocul A.1 în Figura 3). Clasa de consecințe a clădirii permite 
proiectantului să aleagă metoda de proiectare cerută pentru atingerea unui nivel adecvat de 
robustețe. De exemplu, proiectarea pentru robustețe în vederea încadrării în clasa de consecințe 
redusă (CC1) nu presupune nicio prevedere specifică, dacă proiectul este realizat în conformitate cu 
prevederile din pachetul de Eurocoduri (EN 1990 - EN 1999). Pe de altă parte, pentru clădirile care se 
încadrează în clasele de consecințe CC2 și CC3, proiectarea pentru robustețe necesită abordări 
specifice, care pot varia de la reguli simple, prescriptive, la analize avansate de risc și metode analitice 
sau numerice complexe. Mai multe detalii despre definirea claselor de consecințe sunt date în 
Secțiunea 3. 

Odată stabilită clasa de consecințe, urmează identificarea de către proiectant, în strânsă colaborare cu 
clientul și autoritățile competente, a potențialelor acțiuni și scenarii de încărcare accidentală. 
Identificarea potențialelor acțiuni permite proiectantului să opteze pentru proiectarea explicită la 
acțiuni accidentale identificate (blocurile B din Figura 3) și/sau pentru o strategie de proiectare care să 
limiteze amploarea avariilor inițiale care se pot produce în urma unui eveniment accidental 
neidentificabil (blocurile C din Figura 3). Pentru clădirile încadrate în clasa de consecințe ridicate (CC3), 
în general este necesară o evaluare sistematică a riscurilor pentru a identifica scenariile accidentale 
cele mai probabile ce pot să apară pe durata de viață proiectată a structurii (a se vedea Secțiunea 1). 

2.1.3 Proiectarea pentru acțiuni accidentale identificate 
În general, proiectarea pentru un eveniment accidental bine identificat permite aplicarea unor măsuri 
preventive și de protecție care să atenueze riscul apariției hazardului sau să reducă efectele distructive 
ale acestuia (blocul B.2 din Figura 3). Astfel de măsuri pot varia de la soluții conceptuale (selectarea 
unui sistem structural cu sensibilitate scăzută la risc) la măsuri de reducere a efectelor acțiunii 
accidentale (de exemplu, bariere de siguranță sau stâlpișori pentru controlul accesului). 

În cazul în care măsurile de prevenție/protecție luate previn în totalitate posibilele evenimente 
excepționale, este rezonabil să se considere că proiectul respectă în totalitate cerințele de robustețe. 
În schimb, atât timp cât aceste măsuri doar reduc amploarea (sau probabilitatea apariției) acțiunii 
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accidentale sau nu pot fi puse în aplicare, avariile locale sunt iminente și este necesară luarea în 
considerare a unei proiectări explicite pentru robustețe (bloc B.3 – bloc B.6 din Figura 3). În cazul în 
care avariile locale nu sunt acceptate sau pot conduce la o cedare disproporționată a structurii, trebuie 
efectuată o reproiectare a structurii, astfel încât avariile locale să fie prevenite (bloc B.2 din Figura 3). 
În cazul în care aceste avarii sunt acceptate, amploarea lor trebuie să fie limitată prin strategii adecvate 
de proiectare, cum sunt cele propuse pentru acțiuni accidentale neidentificabile (a se vedea Secțiunea 
2.1.4). 

În general, pentru proiectarea explicită în cazul acțiunilor accidentale identificate, se utilizează strategii 
specifice bazate pe metode analitice și/sau numerice. Nivelul de complexitate al acestor metode este 
strâns legat de clasa de consecințe a structurii avută în vedere. Strategiile și metodele disponibile în 
prezent sunt prezentate în detaliu în Secțiunea 1. În cadrul acestei secțiuni, sunt avute în vedere patru 
acțiuni accidentale specifice: impact (Secțiunea 4.2), explozie (Secțiunea 4.3), incendiu ca eveniment 
excepțional (Secțiunea 4.4) și cutremur ca eveniment excepțional (Secțiunea 4.5). 

2.1.4 Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate 
Acțiunile accidentale neidentificate se referă la acțiuni accidentale care nu sunt luate în considerare în 
norme sau nu sunt indicate de client (sau de alte părți interesate), sau la orice alte acțiuni care rezultă 
din cauze nespecifice. Din cauza incertitudinilor legate de natura, amploarea și punctul (regiunea) de 
aplicare a unei acțiuni accidentale neidentificate, performanța structurală este, de obicei, imposibil de 
estimat. În acest caz, proiectarea pentru robustețe necesită soluții care să acopere o gamă largă de 
scenarii accidentale potențiale. În prezent, strategiile de proiectare folosite pentru a atinge un nivel 
adecvat de robustețe structurală urmăresc, în principal, limitarea avariilor locale (bloc C.2 din Figura 
3) și prevenirea extinderii lor, oricare ar fi cauza inițiatoare. Aceste strategii de proiectare sunt 
abordate în Secțiunea 5. 

Pentru clădirile din clasa de consecințe de nivel mediu cu risc redus (CC2a – a se vedea Capitolul 3), EN 
1991-1-7 propune ca structura să fie prevăzută cu tiranți orizontali, utilizând o metodă prescriptivă 
denumită „metoda legării” (bloc C.3.a2 în Figura 3). Această metodă permite asigurarea unui nivel 
minim de continuitate între diferitele elemente structurale prin intermediul tiranților orizontali și 
totodată dezvoltarea acțiunii catenare în structura avariată în vederea activării căilor alternative de 
transfer al încărcărilor. Cu toate acestea, din cauza dificultății de estimare a nivelul de robustețe ce 
poate fi atins prin metoda legării, eficiența acesteia rămâne discutabilă și este considerată mai degrabă 
o măsură necesară, dar nu suficientă. De asemenea, dezvoltarea acțiunii catenare necesită o ductilitate 
suficientă în locații cheie din sistemului structural, însă acest punct nu este tratat în mod clar în normă, 
ceea ce confirmă mențiunea anterioară. În cadrul Secțiunii 5.3.1 sunt făcute propuneri pentru a depăși 
aceste deficiențe identificate. 

Pentru clădirile din clasa de consecințe de nivel mediu cu risc ridicat (CC2b – a se vedea Capitolul 3), 
se propun alternative diferite. Prima este utilizarea metodei legării propuse pentru CC2a, dar cu 
adăugarea cerinței de introducere în structură a unui sistem de legare verticală (a se vedea Secțiunea 
5.3.1). A doua alternativă este luarea în considerare a eliminării complete a unor elemente de susținere 
(bloc C.3.a2 din Figura 3). Această situație simulează situația în care un element de susținere este 
pierdut complet în urma unui eveniment accidental și permite evaluarea capacității structurii de a 
activa căi alternative de transfer al încărcărilor și de a evita cedarea. Contextul normativ actual 
definește această metoda ca „eliminarea teoretică a elementelor de susținere” și, după cum prevede 
EN 1991-1-7, trebuie aplicată pentru toate elementele de susținere (stâlpi, grinzi ce susțin stâlpi, sau 
orice secțiune nominală a pereților portanți), care sunt îndepărtate, pe rând, de la fiecare nivel al 
clădirii. Chiar dacă o astfel de metodă necesită de multe ori timp ridicat de analiză (necesită utilizarea 
unor instrumente avansate de analiză), ea oferă posibilitatea de a verifica direct dacă structura rămâne 
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stabilă și dacă avariile rămân localizate. De la Secțiunea 5.3.2 la Secțiunea 5.3.4 sunt propuse 
instrumente analitice și numerice cu diferite niveluri de complexitate pentru aplicarea acestei metode. 

  

* Pot fi necesare metode de proiectare adecvate pentru clase cu consecințe ridicate și reduse 

** În cazul reproiectării/reabilitării, după caz, pot fi utilizate metode mai avansate 

*** Strategiile de proiectare pentru robustețe nu se exclud reciproc și pot fi utilizate individual sau în combinație 

Figura 3. Schemă logică ce prezintă procesul de proiectare pentru robustețe 

În cazul în care pierderea unui element de susținere generează un colaps disproporționat sau 
extinderea avariilor locale depășește o limită specifică stabilită sau prescrisă, elementul eliminat 
trebuie denumit „element cheie”, iar proiectarea trebuie să urmărească îmbunătățirea capacității 
locale de rezistență a elementului, metodă definită ca „Metoda elementelor cheie” (bloc C.3.b din 
Figura 3). În plus, elementul cheie trebui să fie conceput astfel încât să reziste unei acțiuni accidentale 
teoretice, iar cedarea acestuia trebuie să fie împiedicată prin orice mijloace. Această metodă este 
detaliată în Secțiunea 5.4. 

O alternativă la aceste metode este utilizarea metodei segmentării (bloc C.3.c din Figura 3). 
Segmentarea este o strategie de proiectare care poate oferi posibilitatea de a preveni sau de a limita 
avariile inițiale prin izolarea părții de structură afectate de restul structurii folosind așa numitele 
„bariere". Strategiile de segmentare se pot baza, în general, fie pe bariere cu segmente slabe, fie pe 
bariere cu segmente tari. Mai multe detalii sunt furnizate în Secțiunea 5.5. 
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Pentru clădirile din clasa CC3, metodele de proiectare care urmează să fie adoptate sunt similare celor 
propuse pentru clasa CC2b, dar pot necesita utilizarea unor metode mai avansate, cum ar fi analiza 
dinamica (Secțiunea 5.3.5) și respectiv realizarea unor analize de risc (Secțiunea 1), așa cum s-a 
menționat anterior. 

2.2 Importanța îmbinărilor structurale în proiectarea pentru robustețe 
2.2.1 Proiectarea clasică pentru SLS și SLU 

Îmbinările structurale sunt elemente cheie care influențează semnificativ răspunsul global al unei 
structuri în cadre din oțel (sau compuse oțel-beton). După cum se precizează și în EN 1993-1-8, nodurile 
pot fi clasificate în termeni de rigiditate la rotire, rezistență și ductilitate. 

Se iau în considerare trei niveluri de rigiditate la rotire: noduri nominal articulate, noduri semi-rigide și 
noduri rigide. Limitele de clasificare a rigidității sunt prevăzute în EN 1993-1-8, dar pentru aplicarea lor 
la nodurile articulate se face trimitere la (Jaspart et al., 2009). În realitate, în noduri apar și deformări 
datorită forțelor axiale sau de forfecare, dar acestea sunt reduse și, de obicei, se consideră că nu 
influențează în mod semnificativ răspunsul structurii. 

În ceea ce privește rezistența la încovoiere, EN 1993-1-8 și (Jaspart et al., 2009) se referă la trei clase 
de rezistență, și anume noduri nominal articulate, noduri cu rezistență parțială și noduri cu rezistență 
totală, pentru care sunt prezentate și criterii de clasificare. Conceptul de noduri parțial/total rezistente 
poate fi extins cu ușurință la orice altă situație de încărcare (forță axială, combinație de moment 
încovoietor și forță axială etc.). 

În ceea ce privește ductilitatea, există, de asemenea, trei categorii, însă acestea nu sunt definite în mod 
explicit în EN 1993-1-8: noduri cu comportare fragilă, noduri cu comportare ductilă pentru verificarea 
plastică și noduri cu comportare ductilă pentru analiza plastică. În mod similar cu clasificarea secțiunii 
transversale, se poate deci vorbi de clase de noduri. 

Utilizarea nodurilor rigide cu rezistență totală nu reprezintă, de obicei, opțiunea cea mai economică, 
din cauza costurilor de fabricație ridicate. Utilizarea lor permite însă neglijarea efectului nodurilor 
asupra distribuției forțelor interne și asupra rezistenței de proiectare a sistemului structural, curgerea 
putând să se dezvolte numai în secțiunea transversală a elementului, cel puțin dacă se efectuează o 
analiză elastică împreună cu o verificare elastică sau plastică a rezistenței secțiunii transversale. Dacă 
însă se efectuează o analiză plastică, ceea ce necesită o capacitate de rotire plastică pentru dezvoltarea 
mecanismului plastic, trebuie evitat riscul de a dezvolta o articulație plastică în nodul adiacent secțiunii 
transversale (din cauza suprarezistenței materialului din elementul respectiv), mai ales dacă răspunsul 
ductil al nodului cu rezistență totală nu este verificat. În conformitate cu EN 1993-1-8, este necesară 
luarea în considerare a unei „suprarezistențe” inițiale a nodurilor în comparație cu rezistența nominală 
a secțiunii transversale. Aici se poate vorbi despre “ noduri cu suprarezistență”. 

Modelul de calcul bazat pe metoda componentelor, disponibil în (EN 1993-1-8 2005), constituie 
metodă analitică principală pentru calcularea proprietăților mecanice ale nodurilor: (i) rigiditate, (ii) 
rezistență și (iii) capacitate de rotire. Modelul se poate aplica atât pentru proiectarea elastică, cât și 
pentru cea plastică a oricărei configurații de nod de cadru din oțel sau compus oțel-beton (EN 1994-1-
1 2004). Detalii suplimentare privind (EN 1993-1-8 2005) și (EN 1994-1-1 2004) sunt disponibile în 
(Jaspart and Weynand, 2016a) și (Demonceau et al., 2021). Pentru a extinde domeniul de aplicare, în 
(Demonceau, 2008) a fost adaugată o noua componentă pentru nodurile compuse oțel-beton și anume 
„placa compusă în compresiune”. Aceasta permite calculul zonei efective a plăcii și al contribuției 
componentei la nodurile compuse oțel-beton solicitate la momente pozitive, a se vedea capitolul 
VIII.4.2 din (Demonceau et al., 2021). O altă referință interesantă este cea în care este prezentată o 
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revizuire a regulilor de proiectare pentru componentele disponibile în coduri și în literatura tehnică 
(Jaspart et al., 2005). În cele din urmă, pentru componentele nodurilor pentru structuri din elemente 
cu secțiuni tubulare, se face trimitere la (Weynand et al., 2015). 

Folosirea metodei componentelor permite calculul rigidității și al rezistenței nodurilor pentru orice 
încărcare (moment încovoietor M, forța axială N și interacțiune M - N, în plus față de forțele tăietoare). 
Cu toate acestea, în documentele normative menționate mai sus sunt prevăzute reguli precise de 
aplicare numai pentru nodurile supuse la încovoiere și la forță axială, cu excepția nodurilor de la baza 
stâlpilor. Atunci când un nod este supus unei forțe axiale, NEd, în mod simplificat se poate neglija 
interacțiunea M-N dacă NEd ≤ 0.05 Npl,Rd, unde Npl,Rd este rezistența axială plastică a secțiunii 
transversale a grinzii îmbinate. 

În (Demonceau et al., 2019), s-a arătat că evaluarea interacțiunii M-N conform Eurocode conduce la 
rezultate destul de precise pentru rezistența nodurilor, chiar dacă în anumite cazuri rezultatele sunt 
destul de conservative. În același timp, regula de 5% conduce, în general, la o supraestimare 
semnificativă a rezistenței nodului. În afară de aceasta, Eurocode 3 Partea 1-8 nu definește modul de 
evaluare a rezistenței la întindere a nodului, NRd. În aceeași lucrare (Demonceau et al., 2019) este 
prezentată și o metodă analitică îmbunătățită pentru calculul nodurilor cadrelor din oțel și compuse 
oțel-beton. Metoda a fost validată prin comparații cu rezultatele obținute în urma încercărilor 
experimentale efectuate pe noduri grindă-stâlp compuse pentru diferite situații de încărcare, inclusiv 
foc și colaps progresiv. Această procedură, care este compatibilă cu principiile de proiectare folosite în 
Eurocoduri, este descrisă în Anexa A.1. 

2.2.2 Proiectarea nodurilor la acțiuni accidentale 
În cazul producerii unor acțiuni accidentale, cerințele privind rezistența si capacitatea de deformare a 
nodurilor rezultate din proiectarea curentă la SLS/SLU pot fi cu mult depășite. Având in vedere că 
obiectivul este acela de a limita avariile locale ale structurii și/sau de a preveni extinderea lor la restul 
structurii, în evaluarea robusteții pot fi luate în considerare avantajele rezultate din deformațiile mari 
și din rezistența ultimă a materialului. Cu alte cuvinte, scopul este acela de a arăta că structura are 
capacitatea de a trece de la o configurație inițială (fără avarii) stabilă, înainte de eveniment, la o altă 
configurație stabilă avariată după eveniment, eventual cu costul producerii unor deformații mari și al 
utilizării rezistenței ultime a materialelor. În cazul nodurilor, se pot produce deformații mari din 
întindere sau încovoiere, cu un nivel de încărcare aproape egal cu rezistența finală a nodului. Pentru 
nodurile care nu pot dezvolta deformații mari, pot să apară cedări fragile premature, care afectează în 
mod negativ rezistența la colaps progresiv. Ca o concluzie, ductilitatea și capacitatea mare de 
deformație sunt considerate caracteristici importante care trebuie asigurate nodurilor structurale. De 
asemenea, acțiunile accidentale extreme induc adesea forțe interne în noduri care diferă în mod 
semnificativ de cele considerate pentru SLS / SLU, forțe care variază în funcție de natura acțiunii. În 
plus, posibila pierdere a unui element principal poate modifica drastic distribuția forțelor interne în 
structura adiacentă neavariată direct. Ca o concluzie, modurile fragile de cedare ar trebui să fie evitate 
pe toată durata secvenței complexe și neprevăzute de încărcare a nodului din timpul producerii acțiunii 
accidentale. 

Indiferent de natura acțiunii sau a strategiei de proiectare adoptate, proiectarea preliminară a 
nodurilor structurale la cerințele aferente SLU considerând și cerința de ductilitate apare ca o condiție 
necesară, chiar dacă acest lucru nu este strict precizat in norme. Acesta cerință pornește de la principiul 
că, un nod care nu este ductil pentru SLU, probabil, nu va demonstra "brusc" o deformație sau 
capacitate de rotire mari în cazul producerii unor acțiuni accidentale extreme. 
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Caracterizarea proprietăților nodurilor în astfel de situații extreme nu este reglementată de EN 1993-
1-8, dar a fost prezentată în diverse proiecte de cercetare ((Ulrike Kuhlmann, Jaspart, and Rölle 2008); 
(Jean-Francois Demonceau et al. 2013); (Ulrike Kuhlmann et al. 2017). Ca urmare, utilizarea metodei 
componentelor poate fi extinsă și pentru cazul situațiilor extreme de încărcare în noduri, fiind utilizată 
ca referință pentru calculele realizate în prezentul manual de proiectare. 

În concluzie, recomandările făcute în prezentul manual de proiectare includ: 

• proiectarea sistematică de noduri ductile pentru cerințele aferente SLS / ULS. Pentru a realiza 
acest lucru, în această secțiune sunt date câteva recomandări generale. Condițiile sunt 
exprimate în termeni de cerințe minime de ductilitate, care ar trebui să fie tot timpul 
respectate de noduri, independent de analiza structurală globală și procesul de proiectare 
implementate pentru verificările la SLU. 

• respectarea criteriilor specifice de proiectare complementare în condiții de solicitare 
excepțională. Acestea diferă în funcție de strategiile de proiectare prezentate în Secțiunea 
2.1. Acestea vor fi detaliate în mod corespunzător în Secțiunea 1 și 5. În unele cazuri, cerințele 
de ductilitate îndeplinite de unele noduri pentru unele situații de încărcare vor fi diferite de 
cele îndeplinite în condițiile SLU (de exemplu, în cazul pierderii unui element structural ca 
urmare a unei acțiunii accidentale excepționale). 

2.2.3 Cerințe minime de ductilitate pentru nodurile structurale  
2.2.3.1 Recomandări generale la SLU pentru toate tipurile de noduri de cadre de oțel și 

compuse oțel-beton 
Pentru condițiile aferente SLU sunt necesare diferite niveluri de ductilitate, în funcție de situația 
specifică întâlnită în proiectare. În fiecare dintre cazurile enumerate mai sus sunt specificate cerințele 
minime de ductilitate la SLU. 

Folosirea nodurilor articulate 

Cerințele de ductilitate precum și procedurile pentru evaluarea rezistenței la forfecare (sub formă de 
foi de calcul care permit o aplicare ușoară în practică) pentru astfel de noduri sunt prevăzute în (Jaspart 
et al., 2009). În această publicație, cerințele cuprind folosirea de suduri cu rezistență totală și valori 
minime pentru raportul d/t dintre diametrul șuruburilor și grosimea plăcilor conectate. 

În ceea ce privește sudurile, se recomandă utilizarea sudurilor cu pătrundere completă sau a sudurilor 
cu rezistență totală. În timp ce utilizarea sudurilor cu pătrundere completă poate genera costuri 
suplimentare, sudurile cu rezistență totală pot fi realizate corespunzător respectând criteriile de 
proiectare prevăzute în Tabelul 1. 

Tabelul 1. Grosimile de cordon de sudură “a” recomandate pentru suduri din ambele părți pentru a obține 
rezistență totală, pentru grosimea plăcii “t” mai mică de 40mm (J.-P. Jaspart et al. 2009) 

Marca oțelului S235 S275 S355 S420M S420N S460M S460N 
fy (N/mm²) 235 275 355 420 420 460 460 
ft (N/mm²) 360 430 510 520 550 550 580 
bw 0.80 0.85 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 
fw,u,end (N/mm²) 255 286 321 294 311 311 328 
Suduri de colț din 
ambele părți cu 
rezistență totală 

a ≥ 0.46t a ≥ 0.48t a ≥ 0.55t a ≥ 0.71t a ≥ 0.68t a ≥ 0.74t a ≥ 0.70t 
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Pentru a evita cedarea fragilă a șuruburilor și pentru a asigura o ductilitate suficientă a îmbinării cu 
șuruburi, EN 1993 1-8 oferă un criteriu în Secțiunea 6.4.2. Acest criteriu leagă grosimea “t” a 
componentei solicitate la încovoiere (grosimea tălpii stâlpului, a plăcii de capăt sau a tălpii cornierului) 
de diametrul șurubului “d”: 

𝑡 ≤ 0,36𝑑(𝑓!" 𝑓#⁄ 	 (1) 

unde fub este rezistența ultimă a materialului din care este confecționat șurubul și fy este limita de 
curgere a materialului componentei solicitate la încovoiere. Această condiție trebuie să fie îndeplinită 
de cel puțin una dintre cele două plăci îmbinate. 

În plus, pentru a asigura o capacitate de rotire suficientă și a limita dezvoltarea unor momente 
semnificative în îmbinare, îmbinarea se va detalia corespunzător. În Anexa A.2 sunt prezentate câteva 
exemple în acest sens. 

Folosirea nodurilor cu rezistență parțială  

În cazul în care pentru SLU se efectuează o analiză structurală elastică care este asociată cu o verificare 
elastică a rezistenței nodurilor, nu este necesară verificarea ductilității deoarece se presupune că 
nodurile rămân în domeniul de comportare elastic. 

Dacă se efectuează o analiză structurală elastică (la SLU) care este urmată de o verificare plastică a 
rezistenței nodurilor, trebuie verificate cerințele minime, similar cu verificările pentru secțiunile 
transversale ale elementelor din clasa 1/2, astfel încât să se permită o redistribuire plastică completă 
a forțelor interne în noduri. În EN 1993-1-8, în secțiunea 6.2.7.2(9), sunt specificate normele care 
trebuie respectate pentru a evita cedarea prematură a șuruburilor solicitate la întindere. 

În cele din urmă, în cazul în care se efectuează o analiză structurală plastică, se presupune că se 
formează articulații plastice în noduri. Prin urmare, trebuie evitate modurile de cedare fragile, cum ar 
fi ruperea șurubului sau a sudurii. Pentru a se evita aceste cedări fragile, trebuie respectate prevederile 
din Tabelul 1 și ecuația (2). Aceste prevederi nu trebuie să se aplice în cazul în care într-o altă 
componentă mai slabă apare un mod de cedare ductil, care limitează rezistența plastică a nodurilor. 
Curgerea „inimii stâlpului solicitată la întindere transversală” este considerată componentă ductilă, la 
fel și deformarea din presiunea pe gaură înainte de cedarea șurubului pentru subansambluri cu 
șuruburi solicitate la forfecare (de exemplu, la noduri cu șuruburi și eclise pe tălpi). 

Alte moduri de cedare care trebuie evitate sunt „inima stâlpului solicitată la compresiune transversală” 
și „talpa și inima grinzii solicitate la compresiune”, deoarece pot conduce la fenomene de instabilitate 
locală. 

În conformitate cu metoda globală de proiectare la SLU (analiză elastică/plastică; verificare 
elastică/plastică), cerințele în ceea ce privește ductilitatea pot varia, în timp ce în cazul unor acțiuni 
accidentale excepționale, s-a arătat în Secțiunea 2.2.2 că „proiectarea preliminară a tuturor nodurilor 
structurale pentru ductilitate în condițiile SLU este o condiție prealabilă”. Pentru a realiza acest lucru, 
se recomandă ca pentru toate nodurile structurale să se adopte cerințele de ductilitate asociate cu o 
„analiză structurală plastică care implică articulații plastice”, adică un nivel de ductilitate care permite 
o capacitate semnificativă de rotire plastică. Această cerință permite de multe ori evitarea întăririi 
ulterioare a nodurilor atunci când se verifică robustețea structurilor. 

Aceeași abordare se aplică nodurilor compuse oțel-beton. Pentru acestea din urmă, se recomandă, în 
plus, să se satisfacă cerințele de ductilitate în partea metalică a îmbinării (adică, fără placa de beton), 



26 

astfel încât să se asigure un răspuns adecvat al nodurilor după cedarea armăturilor la un nivel al rotirilor 
cât mai ridicat. 

Ductilitatea plăcii de beton solicitate la întindere depinde de diametrul barelor de armătura, de 
procentul de armare și de clasa de ductilitate a armăturii (de utilizat minim clasa B). 

În acest sens, trebuie respectate cerințele generale prevăzute în EN 1994-1-1 (de exemplu, procentul 
minim de armare). 

În (Duarte da Costa, 2018) s-a investigat ductilitatea nodurilor compuse solicitate la momente 
negative. Au fost furnizate două condiții minime de ductilitate care garantează o ductilitate suficientă 
pentru a efectua o analiză plastică: 

• Raportul efectiv de armare, dat de raportul dintre aria de armătură și aria de beton Ac,eff  , așa 
cum este definit în secțiunea 7.3.2(3) din (EN 1992-1-1 2005): 2,0% ≤ reff ≤ 3,5% 

• Diametrul barelor longitudinale de armătură f ≥ 12mm. 

Mai mult, în (Schäfer 2005), este recomandată fixarea primului conector de forfecare la o anumită 
distanță aKB de la stâlp pentru a permite formarea unei benzi de întindere în placa de beton și a 
îmbunătăți astfel ductilitatea nodului, a se vedea Figura 4. 

Atunci cînd nodul este solicitat la moment pozitiv, placa este în compresiune, astfel că se poate 
presupune că ductilitatea sa este suficientă pentru a forma o articulație plastică ductilă în nodul 
compus. 

 

Figura 4. Bandă de întindere ductilă în placa de beton  

Folosirea nodurilor cu rezistență totală 

În cazul unei analize structurale elastice la SLU cu o verificare elastică sau plastică a secțiunilor 
transversale ale elementelor, nu trebuie să se asigure nicio cerință de ductilitate deoarece curgerea se 
dezvoltă în elementele îmbinate. 

În cazul analizei structurale plastice care presupune articulații plastice în elemente, nu se așteaptă în 
mod normal o ductilitate sau capacitate de rotire la SLU în noduri, deoarece acestea nu ar trebui să 
sufere curgeri semnificative, nodurile fiind mai rezistente decât elementele. Dar, din cauza efectelor 
de suprarezistență, rezistența efectivă plastică a elementului ar putea crește în așa fel încât articulațiile 
plastice să se dezvolte în noduri. În consecință, poate să apară o cedare fragilă prematură a nodului. 

Suprarezistența materialului poate fi estimată utilizând recomandarea din Eurocode 8 (EN 1998-1 
2004), secțiunea 6.5.5: 𝑓$% = 1,1 × 𝛾$% × 𝑓# unde fov este rezistența materialului care ține cont de 
suprarezistență, 1,1 este un coeficient care ține cont de ecruisare, 𝛾$% este factorul de suprarezistență 
(valoare recomandată = 1,25, dar se poate baza mai precis pe valorile indicate în Tabelul 2 propus în 
prEN 1998, noua versiune a Eurocode 8 (prEN 1998-1-2, 2019)) și fy este rezistența la curgere a 

Ductile tension band 
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materialului. Aceasta înseamnă că, pentru a ține cont de efectele de suprarezistență, rezistența 
nodului „suprarezistent” (a se vedea Secțiunea 2.2.1) trebuie să fie de cel puțin 1,375 ori mai mare 
decât rezistența celor mai slabe elemente îmbinate. În caz contrar, nodurile ar putea deveni 
elementele structurale mai slabe și ar trebui să fie capabile să prezinte un nivel minim de capacitate 
de deformație, așa cum se solicită pentru nodurile cu rezistență parțială. 

Tabelul 2. Variabilitatea factorului de material 𝛾!" (prEN 1998-1-2, 2019) 

Marca de oțel 𝜸𝒐𝒗 
S235 1,45 
S275 1,35 
S355 1,25 
S460 1,2 

Cerințe preliminare pentru ductilitate 

În concluzie, ca o „măsură de bună practică” pentru a ajuta structura să se adapteze la acțiunile 
accidentale excepționale, se recomandă ca nodurile structurale să se proiecteze întotdeauna la SLU 
astfel încât să se considere formarea articulațiilor plastice, adică așa cum s-ar întâmpla în cazul unei 
analize structurale plastice efectuate la SLU. 

Singura excepție de la acest principiu se referă la „nodurile suprarezistente”. Cu toate acestea, trebuie 
evidențiat faptul că acest caracter de suprarezistență al nodurilor ar trebui să fie asigurat nu numai 
pentru momentele de încovoiere, ci și pentru toate situațiile de încărcare întâlnite în noduri în timpul 
acțiunii, de exemplu în ceea ce privește forțele de legătură. 

2.2.3.2 Recomandări specifice pentru nodurile cu rezistență parțială din otel și compuse 
oțel-beton realizate cu șuruburi și placă de capăt proiectate la SLU 

Atunci când este necesară evaluarea rezistenței la încovoiere a nodurilor cu placă de capăt și șuruburi 
(vezi Figura 5), o alternativă ușor de utilizat comparativ cu folosirea explicită a modelului bazat pe 
componente din EN 1993-1-8 este cea data în (Rölle 2013). Metoda presupune ca produsul dintre 
rezistența la întindere a șuruburilor și brațul de pârghie relevant să fie factorul care definește în 
principal capacitatea la încovoiere a nodului, în timp ce alți parametri cu influență asupra capacității la 
încovoiere sunt considerați indirect prin aplicarea unui factor de corecție, a se vedea Anexa A.3.1. Cu 
ajutorul anumitor criterii constructive, procedura de proiectare are ca scop atingerea unei cedări 
optime a nodului (modul 2), care combină o ductilitate suficientă și o rezistență nu prea scăzută. 
Valabilitatea acestei abordări a fost demonstrată prin încercări experimentale efectuate pe specimene 
realizate din oțel utilizând mărci până la S355. 

În plus față de recomandările generale privind ductilitatea nodurilor prezentate în Secțiunea 2.2.3.1, 
Tabelul 3 prezintă recomandări specifice pentru nodurile cu rezistență parțială cu ductilitate ridicată, 
a se vedea și (Vogel et al., 2014). În special, trebuie să se asigure o anumită distanță a șurubului față 
de profil (a se vedea m și m2 sau mx în Figura 5), deoarece s-a dovedit că aceasta are o influență 
semnificativă asupra ductilității (Rölle 2013). Dacă sunt îndeplinite toate cele șase criterii din Tabelul 
3, pot fi obținute rotiri totale ale nodului de la 80 până la 180 mrad, în principal prin activarea la cedare 
a componentei „placa de capăt solicitată încovoiere”. 
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Figura 5. Parametrii geometrici relevanți pentru un nod cu placă de capăt egală și șuruburi 

Tabelul 3. Criterii constructive pentru proiectarea nodurilor ductile grindă-stâlp la cadre din oțel 

Numele parametrului Simbolul parametrului Criteriul 
Raportul dintre grosimea plăcii de capăt și diametrul 
șurubului 

𝑡#$
𝑑%$  < 0,65 

Marca de oțel pentru elemente 𝑓& ≤ 𝑆355 
Marca de oțel pentru șuruburi 𝑓'% ≥ 8.8 
Distanța pe orizontală pentru șurub (mm) 𝑚 ≥ 3.0𝑑% 
Distanța pe verticală pentru șurub (mm) 𝑚((𝑚)) ≥ 2.5𝑑% 
Înălțimea grinzii (mm) ℎ* ≤ 500 
În acest tabel, limitele criteriilor sunt legate de o gama specificată de mărci de oțel care au fost disponibile 
pentru încercări, dar aceasta nu înseamnă că mărcile superioare de oțel nu permit o ductilitate ridicată.  

2.2.3.3 Recomandări specifice pentru nodurile cu rezistență parțială și totală din oțel și 
compuse oțel-beton realizate cu șuruburi și placă de capăt proiectate la acțiunea 
seismică la SLU  

În cadrele din oțel necontravântuite, extremitățile grinzii sunt utilizate în general ca zone disipative, iar 
nodurile grindă-stâlp sunt concepute pentru a rezista la forțele interne corespunzătoare dezvoltării 
articulațiilor plastice la extremitățile grinzii. Cu toate acestea, la proiectarea zonelor nedisipative 
trebuie luate în considerare posibilele efecte de suprarezistență și ecruisare. 

Utilizarea nodurilor cu rezistență parțială în zonele disipative este permisă, dar, în acest caz, 
ductilitatea nodurilor trebuie demonstrată prin intermediul unor încercări experimentale în 
conformitate cu normele în vigoare. 

Din acest motiv, a fost derulat un proiect european RFCS, denumit EQUALJOINTS, care a inclus atât 
universități cât și parteneri industriali, cu scopul de a studia și de a precalifica trei tipuri de noduri cu 
șuruburi care sunt utilizate în mod obișnuit în Europa. 

Au rezultat un ghid de proiectare, un software și o aplicație pentru dispozitive mobile, dezvoltate și 
traduse în 12 limbi europene, aducând astfel în mod direct în practică rezultatele proiectului de 
cercetare EQUALJOINTS. Aceste instrumente de proiectare sunt puse gratuit la dispoziție pe site-ul 
web al Convenției Europene de Construcții Metalice (ECCS - https://www.steelconstruct.com/eu-
projects/equaljoints/). Aceste recomandări vor fi incluse în noua versiune a Eurocode 8. 

2.2.3.4 Evaluarea capacității de rotire plastică a nodurilor la SLU 
Anexa A.4 prezintă metode generale și specifice pentru determinarea explicită a capacității de rotire 
plastică a nodurilor din oțel și compuse oțel-beton. 
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2.2.3.5 Rezumatul concluziilor privind proiectarea nodurilor solicitate la acțiuni 
accidentale excepționale 

În funcție de structură și de procedura de proiectare urmată pentru a reduce riscul de colaps progresiv, 
cerințele în termeni de rezistență și ductilitate care trebuie îndeplinite de noduri pot diferi în mod 
semnificativ. Aceste cerințe vor fi detaliate în Secțiunea 1 și 5 pentru fiecare strategie de proiectare. 

Este necesar ca toate nodurile structurale să se proiecteze la SLU, astfel încât articulațiile plastice să se 
poată forma (acest lucru este implicit pentru nodurile articulate) și să se poată roti. 

Pentru a atinge acest obiectiv, în această secțiune sunt prevăzute cerințele pentru nodurile articulate, 
cu rezistență parțială și cu rezistență totală. Acestea sunt exprimate astfel: 

-  în termeni generali pentru toate nodurile din oțel și compuse oțel-beton (Secțiunea 
2.2.3.1); 

- sub forma unor metode de proiectare simplificate pentru nodurile cu rezistență parțială 
cu placă de capăt (Secțiunea 2.2.3.2); 

- sub forma unei proceduri de precalificare pentru nodurile din oțel cu rezistență parțială și 
rezistență completă cu placă de capăt într-o structură supusă la cutremur (Secțiunea 
2.2.3.3). 

În final, Secțiunea 2.2.3.4 face trimitere la procedura de evaluare pentru capacitatea de rotire plastică 
a nodurilor din oțel și compuse oțel-beton.
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3 Clasele de consecințe  
Structurile sunt clasificate în clase de consecințe ale cedării construcției ținând cont de pierderea de 
vieți omenești sau vătămarea corporală și pierderile economice, sociale sau de mediu. O astfel de 
clasificare este considerată o simplificare a unui sistem complex bazat pe risc legat printre altele de 
tipul clădirii, înălțime, ocupare, percepție în societate, tipul de încărcare, configurația structurală, 
natura materialelor. În EN 1990 și EN 1991-1-7, Cl 3.4 sunt identificate trei clase de consecințe. Cu 
toate acestea, în anexa A din EN 1991-1-7, Tabelul A.1, Clasa de consecințe 2 se subdivizează în CC2a 
(consecințe de nivel mediu – grupul cu risc inferior) și CC2b (consecințe de nivel mediu – grupul cu risc 
superior), celelalte clase fiind CC1 (consecințe de nivel redus) și CC3 (consecințe ridicate), vezi Tabelul 
4. 

Este de menționat că Anexa A este considerată mai degrabă informativă decât normativă, deoarece 
decizia de a recomanda sau nu aplicarea Anexei A ține de fiecare țară. Recomandări practice privind 
clasificarea clădirilor pentru robustețe pot fi găsite și în (Way 2011). Pe de altă parte, proiectul actual 
de revizuire a EN 1990 (prEN 1990, 2019) adaugă încă două clase de consecință, CC0 și CC4. CC4 este 
considerată una de risc extrem de pierdere a vieților omenești sau de vătămare corporală și un risc 
economic, social sau de mediu considerabil. Prevederile Eurocodurilor nu acoperă în întregime regulile 
de proiectare necesare structurilor încadrate in CC4. Pentru aceste structuri, pot fi necesare prevederi 
suplimentare față de cele prevăzute în Eurocoduri. Pe de altă parte, CC0 are riscul cel mai scăzut, astfel 
că se pot utiliza prevederile din Eurocoduri sau alte norme alternative iar elementele nestructurale pot 
fi clasificate ca CC0. Prin urmare, prevederile din Eurocoduri se referă în principal la normele de 
proiectare a structurilor încadrate în CC1 - CC3. În plus, proiectul de revizuire a EN 1990 permite 
împărțirea claselor de consecințe CC1 - CC3 în subclase superioare și inferioare în alte Eurocoduri. 

În practică inginerii se pot confrunta cu dificultăți dacă structurile nu se încadrează în descrierile 
prevăzute în Tabelul 4. În astfel de cazuri, este necesară judecata inginerească și este responsabilitatea 
inginerului să se asigure că siguranța structurii nu este compromisă. Unele dintre cazurile comune sunt 
enumerate în continuare (a se vedea (Way, 2011) pentru mai multe detalii): 

• Includerea mezaninelor în calculul numărului de niveluri pentru clasificarea clădirilor depinde 
de dimensiunea și modul de utilizare a unui astfel de etaj. Pentru un ghid aproximativ, SCI P391 
(Way 2011) recomandă ca mezaninul să fie luat în considerare dacă este mai mare de 20% din 
amprenta la sol a clădirii, valoare ce poate fi mărită dacă planșeul nu este utilizat zilnic. 

• Zonele locuibile ale planșeului acoperișului trebuie incluse în numărul de etaje, indiferent de 
panta acoperișului. 

• Clădirile cu un număr diferit de niveluri care se încadrează în clase de consecințe diferite 
trebuie clasificate în funcție de clasa cea mai ridicată. 

• Clădirile cu utilizări mixte care se încadrează în clase cu consecințe diferite trebuie clasificate 
în funcție de clasa cea mai ridicată. 

• Definirea nivelurilor de subsol astfel încât nivelul extern al solului să fie de cel puțin 1.2 m 
deasupra suprafeței superioare a planșeului de subsol pentru un minim de 50% din suprafața 
în plan a clădirii. La determinarea numărului de niveluri, pot fi excluse nivelurile de subsol, cu 
condiția ca aceste niveluri de subsol să îndeplinească cerințele „grupului de risc superior – 
consecințe medii 2b”. În cazul clasei 3 de consecințe, nivelurile de subsol trebuie sa respecte 
cerințele acestei clase. 

• Parterul poate fi exclus din numărul total de niveluri pentru clasificarea clădirilor dacă toate 
elementele sale structurale, inclusiv îmbinările, sunt proiectate ca elemente cheie. În cazul 
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utilizării parterului ca parcare, acesta poate fi exclus din numărul de etaje dacă se aplică 
următoarele: 

o Parcarea este exclusiv pentru utilizatorii clădirii. 
o Parterul nu trebuie să fie accesibil sau să conțină drept de acces pentru public. 
o Toate elementele structurale ale parterului și îmbinările lor sunt concepute ca 

elemente cheie. 
• Pentru clădirile care suferă transformări, modificări sau extinderi care au ca rezultat o 

schimbare a clasei de consecințe, clădirea trebuie apoi clasificată la clasa cea mai ridicată. 

Tabelul 4. Caracterizarea Claselor de Consecințe conform EN 1990 și EN 1991-1-7 - Anexa A 

Clasa de 
consecințe (CC) 

Descriere Tip și exemple de ocupare 

1 

Consecințe reduse 
pentru pierderea 
vieților omenești și 
consecințe economice, 
sociale sau de mediu 
mici sau neglijabile  

Case individuale care nu depășesc 4 niveluri. 
Construcții agricole în care oamenii nu intră în mod normal (de 
exemplu, clădiri de depozitare), sere agricole 
Clădiri puțin frecventate, la care nicio parte a clădirii nu este mai 
aproape de o clădire sau de o zonă frecventată decât o distanță de 
1.5 ori înălțimea clădirii 

2a 
(Grupul de risc 

redus) 

Consecințe medii 
pentru pierderea 
vieților omenești, 
consecințe economice, 
sociale sau de mediu 
considerabile 

Case individuale cu 5 niveluri. 
Hoteluri care nu depășesc 4 niveluri 
Locuințe, apartamente și alte construcții rezidențiale care nu 
depășesc 4 niveluri 
Imobile de birouri care nu depășesc 4 niveluri. 
Clădiri industriale care nu depășesc 3 niveluri. 
Clădiri comerciale care nu depășesc 3 niveluri cu suprafața fiecărui 
nivel mai mică de 1000 m2. 
Clădiri de învățământ cu un singur nivel. 
Toate clădirile care nu depășesc 2 niveluri în care este permis 
accesul publicului și a căror suprafață nu depășește 2000 m2 pentru 
fiecare nivel. 

2b 
(Grupul de risc 

ridicat) 

Hoteluri, locuințe, apartamente și alte clădiri rezidențiale cu mai 
multe de 4 niveluri care nu depășesc 15 niveluri. 
Clădiri de învățământ cu mai mult de un nivel, dar care nu depășesc 
15 niveluri.  
Clădiri comerciale cu mai mult de 3 niveluri, dar care nu depășesc 
15 niveluri.  
Spitale care nu depășesc 3 niveluri. 
Imobile de birouri cu mai mult de 4 niveluri, dar care nu depășesc 
15 niveluri.  
Toate clădirile în care este permis accesul publicului și au pentru 
fiecare planșeu o suprafață mai mare de 2000 m2 dar care nu 
depășește 5000 m2. 
Parcări care nu depășesc 6 niveluri. 

3 

Consecințe importante 
pentru pierderea 
vieților omenești sau 
consecințe economice, 
sociale sau de mediu 
foarte mari 

Toate tipurile de clădiri definite mai sus în clasele 2a și 2b care 
depășesc limitele de suprafață sau numărul de niveluri. 
Toate clădirile la care numărul de participanți este semnificativ mai 
mare (de exemplu, săli de concerte, tribune etc.) 
Stadioane care cuprind peste 5000 de spectatori. 
Clădiri care conțin substanțe și / sau procese periculoase. 

Notă: Tabelul nu este definitiv și poate fi ajustat. 
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4 Acțiuni accidentale identificate 
4.1 Introducere 
Proiectarea pentru robustețe a structurilor se poate face luând în considerare fie efectele directe ale 
unei acțiuni extreme, fie o anumită extindere a avariei în urma unui eveniment necunoscut / 
neprevăzut. Evident, metodele din prima categorie necesită identificarea și definirea acțiunii. Exemple 
tipice sunt focul, explozia (internă sau externă) sau impactul. Pentru unele acțiuni, 
intensitatea/probabilitatea de producere a acțiunii accidentale poate fi redusă sau chiar eliminată prin 
măsuri nestructurale sau de altă natură, de exemplu, protecția activă împotriva incendiilor (ex. 
sprinklere), goluri de ventilație pentru explozii de gaz, protecția structurii împotriva impactului 
(utilizând stâlpi pentru controlul accesului) sau creșterea distanței față de centrul exploziei. De 
asemenea, în unele cazuri, poate fi permisă dezvoltarea avariilor locale, dar nu într-o măsură 
disproporționată față de cauza inițială. Unele acțiuni accidentale sunt tratate în detaliu în Eurocoduri: 

• Seism: Proiectarea structurilor supuse cutremurului este acoperită de un Eurocod specific, EN 
1998; 

• Foc: Proiectarea structurilor supuse focului este acoperită în Partea 1-2 a diferitelor Eurocoduri 
de material. 

Cu toate acestea, în anumite circumstanțe, acțiunile pot depăși condițiile luate în considerare în coduri, 
de exemplu în scenarii de încărcare în cascadă (cum ar fi cutremur după cutremur, foc după cutremur 
sau foc după explozie). 

Efectele acțiunilor identificate asupra unei structuri trebuie calculate cu metode adecvate de analiză, 
care depind de clasa de importanță sau clasa de consecințe (EN 1991-1-7): 

• Clasa de consecințe 1: nu se iau în considerare în mod specific acțiunile accidentale 
• Clasa de consecințe 2: în funcție de circumstanțele specifice ale structurii în cauză se adopta: 

analiză simplificată prin modele de încărcare statică echivalentă pentru acțiunile accidentale 
identificate și/sau prin aplicarea unor reguli prescriptive de proiectare/detaliere 

• Clasa de consecințe 3: studiu extins al scenariilor de acțiuni accidentale utilizând analize 
dinamice și, respectiv, analize neliniare, dacă este cazul. 

Următoarea secțiune acoperă proiectarea pentru următoarele acțiuni accidentale identificate: 

• Impact datorat traficului rutier (Secțiunea 4.2) 
• Explozie externă (Secțiunea 4.3.2) 
• Explozie internă datorată acumulării de gaz (Secțiunea 4.3.3) 
• Foc (Secțiunea 4.4) 
• Cutremur (Secțiunea 4.5). 

4.2 Impact 
4.2.1 Prevenirea/eliminarea hazardului 

Hazardul care rezultă din impact este asociat în general cu un eveniment care implică vehicule. 
Consecințele impactului cu un vehicul depind în mare măsură de masa, viteza și direcția vehiculului (în 
raport cu clădirea). Măsurile de prevenție referitoare la siguranța clădirilor se concentrează pe 
încetinirea vehiculului și/sau pe reducerea accesului la clădire. Acest lucru poate fi realizat prin 
proiectarea corespunzătoare a drumurilor de acces astfel încât sa nu permită mașinilor mari să se 
apropie direct de clădire și/sau să limiteze viteza vehiculului. De asemenea, există diverse echipamente 
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de protecție, pornind de la limitatoare simple de viteză amplasate pe drum până la bariere de protecție 
automatizate, așa cum este ilustrat în Figura 6 până la Figura 9. 

 
Figura 6. Limitatoare de viteză pe drum 

 
Figura 7. Limitatoare de viteză într-o parcare  

 
Figura 8. Barieră de protecție automatizată 

 
Figura 9. Stâlpi pentru controlul accesului 

4.2.2 Proiectare explicită 
Acțiunile din impact sunt cuprinse în Capitolul 4 din EN 1991-1-7 (EN 1991-1-7, 2006). Această normă 
acoperă mai multe situații în care poate avea loc un impact. Independent de situație, impactul implică 
întotdeauna o interacțiune între un obiect care intră în coliziune (sursa de impact, de exemplu un 
vehicul) și obiectul afectat (de exemplu, un stâlp al unei clădiri). 

În funcție de clasa de consecințe a structurii, sunt permise următoarele simplificări (a se vedea Figura 
10): 

• pentru structurile care se încadrează în clase cu consecințe reduse și/sau medii (până la CC2 - 
vezi Secțiunea 3), este suficientă o analiză statică, cum ar fi metoda statică echivalentă din EN 
1991-1-7, conform descrierii din Secțiunea 4.2.2.1. 

• pentru structuri care se încadrează în clasa de consecințe ridicate (CC3 - vezi Secțiunea 3), este 
necesară o analiză dinamică. Această analiză poate fi o analiză simplificată (EN 1991-1-7) sau 
completă – a se vedea Secțiunile 4.2.2.2 și, respectiv, 4.2.2.3. 

Atunci când se utilizează metoda statică echivalentă din EN 1991-1-7, obiectul afectat este întotdeauna 
considerat rigid, adică obiectul care intră în coliziune absoarbe toată energia de impact (impact dur), 
ceea ce este conservativ. În schimb, atunci când se utilizează analize dinamice, se poate considera atât 
impactul dur cât și impactul moale. În cazul impactului moale, se ia în considerare capacitatea de 
disiparea a energiei de impact de către obiectului de impact. 
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Figura 10. Reprezentarea unei acțiuni de impact (EN 1991-1-7, 2006) 

4.2.2.1 Metoda statică echivalentă 
În această metodă, încărcarea de impact se înlocuiește cu o forță statică echivalentă F, care ține cont 
de efectele încărcării asupra structurii. Pentru toate tipurile de impact menționate în Secțiunea 4 din 
EN 1991-1-7, sunt date valorile forțelor statice echivalente pentru diferite tipuri de vehicule 
(autoturisme, camioane, trenuri, …) cu explicații cu privire la modul de aplicare a acestora la structuri. 

În cazul clădirilor în cadre, cea mai frecventă situație este impactul unui vehicul cu unul dintre stâlpii 
de susținere. Aplicarea metodei statice echivalente pentru acest caz este prezentată in Figura 11, în 
care poziția (înălțimea h și zona a) forței aplicate pe stâlp depinde de tipul vehiculului (autovehicul sau 
camion), iar magnitudinea forței F depinde de tipul de drum pe care se deplasează vehiculul (adică de 
viteza maximă permisă). 

Elementul afectat (și partea de structură adiacentă) trebuie verificat la acțiunea forței statice 
echivalente F și a celorlalte încărcări permanente și variabile, luând în considerare o combinație 
accidentală de încărcări. Elementul trebuie verificat la SLU fără limitări în ceea ce privește deformația. 

  
Figura 11. Forța de coliziune pe elemente de susținere pentru poduri și structuri de sprijin pentru clădiri aflate 

în apropierea liniilor de circulație (Eurocode 1 2006) 

4.2.2.2 Metoda dinamică simplificată 
Această metodă poate fi găsită în Anexa C din EN1991-1-7 și poate fi descrisă în general prin modelul 
prezentat în Figura 12. Evaluarea forței de impact F depinde de tipul de impact (impact dur sau moale): 

• pentru impact dur sau impact moale în care obiectul care întră în coliziune sau, respectiv, 
obiectul afectat, se deformează liniar, se poate folosi ecuația (2), unde k este rigiditatea 
obiectului care intră în coliziune (impact dur) sau a obiectului afectat (impact moale); vr este 
viteza de impact, iar m este masa obiectului care intră în coliziune. 

 
(2) 

• pentru impact moale, atunci când energia de impact este absorbită prin deformări plastice, 
trebuie ca ductilitatea structurii să fie suficientă pentru a absorbi energia cinetică totală  a 
obiectului care se ciocnește (½ mvr

2). Presupunând un răspuns rigid plastic al structurii, această 

Legendă:
a: forța statică echivalentă 
b: forța dinamică
c: răspunsul structural

rF v k m= ×
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cerință este îndeplinită în cazul în care este respectată condiția dată de ecuația (3), unde F0 
este rezistența plastică a structurii și y0 este capacitatea sa de deformare. 

 
(3) 

 
Figura 12. Model de impact (EN 1991-1-7, 2006) 

Pentru cazul specific al impactului unui vehicul cu un element de susținere al unei structuri, EN 1991-
1-7 prezinta câteva valori pentru parametrii care influențează forța de impact, cum ar fi masa, viteza, 
rezistența plastică F0, decelerarea vehiculului etc., în funcție de tipul de vehicul și de tipul de drum. În 
anexa informativă la EN 1991-1-7, acest caz specific este explicat în detaliu. 

4.2.2.3 Metoda dinamică completă 
Într-o analiză dinamică, proiectantul poate alege între o analiză în care impactul este modelat în mod 
explicit și o analiza de tip stâlp lipsă (metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor), caz în care 
acțiunea nu este modelată în mod explicit, ci consecința sa și anume pierderea unui stâlp. Din 
considerente practice, cea de-a doua metoda este mai atractivă, deoarece poate oferi o bună estimare 
a robusteții structurii fără complexitatea cerută de modelarea acțiunile de impact. 

În cadrul analizei căilor alternative de transfer al încărcărilor, sunt disponibile mai multe opțiuni, care 
diferă prin complexitatea lor (liniară / neliniară, statică / dinamică, etc…); ghidurile de proiectare și 
recomandările de aplicare sunt descrise în Secțiunea 5 a acestui manual. Cu toate acestea, mai jos sunt 
evidențiați parametrii considerați importanți pentru o bună estimare a capacității de robustețe a unei 
structuri supuse unei acțiuni de impact atunci când se aplica metoda căilor alternative de transfer al 
încărcărilor, cum ar fi: 

• Efectele dinamice pot fi luate în considerare prin definirea duratei eliminării (pierderii) 
stâlpului sau a altui element de susținere. De exemplu, pot fi urmate recomandările din (GSA, 
2003). 

• Efectul vitezei de deformație (datorat acțiunii dinamice) asupra legilor constitutive ale 
materialelor ce compun structura poate fi evaluat prin intermediul parametrului DIF. Pentru 
încărcările de impact, care produc o viteză de deformație de obicei între 10-1 și 10 (1/s), 
coeficientul DIF care urmează să fie aplicat rezistenței elastice a oțelului variază între 1,1 și 1,3. 
Pentru proprietățile mecanice ale șuruburilor, se poate folosi un coeficient DIF de 1,1. În 
literatura de specialitate există modele disponibile pentru a ține cont mai exact de acest 
aspect, cum ar fi modelul Johnson-Cook (Johnson and Cook 1983). 

4.3 Explozia 
O explozie este o eliberare extrem de rapidă de energie sub formă de undă de presiune, căldură, sunet 
și lumină (Hall 2017). Producerea unei explozii poate duce și la eliberarea de fragmente primare 
(fragmente din încărcătura explozivă) și/sau secundare (fragmente desprinse din obiectele aflate in 
calea undei de presiune). Chiar dacă aceste fragmente pot afecta în diferite moduri clădirile și 
ocupanții, această secțiune se limitează la evaluarea răspunsului structurilor la presiunea pe 
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suprafețele afectate. De asemenea, nu se oferă nicio recomandare referitoare la efectul termic cauzat 
de explozie. 

Materialele explozive pot fi solide, gaze, vapori sau praf. În funcție de natura materialului exploziv și 
de condițiile locale, explozia se poate dezvolta ca o deflagrație sau se poate extinde rapid și poate 
genera unde de șoc (detonație). Mai multe informații pot fi găsite în (Demonceau et al., 2021). 

În general, clădirile nu sunt proiectate pentru condițiile de încărcare generate de explozii, cu excepția 
celor proiectate să reziste la astfel de acțiuni (de exemplu, clădiri rezistente la explozie) sau a clădirilor 
în care există compartimente unde se folosește gaz sau care sunt racordate la gaz. Astfel, atunci când 
clădirile sunt supuse unor astfel de încărcări extreme, acestea pot suferi avarii extinse ((Ellingwood et 
al. 2007) (Somes 1973); (Burnett 1975); EN 1991-1-7, 2006). În  practică trebuie să se țină seama de 
posibilitatea ca unele componente structurale primare să cedeze, pentru a lua măsuri de limitare a 
riscului, de exemplu prin prevenirea colapsului progresiv după pierderea unui stâlp (CSA, 2012). În cele 
ce urmează sunt detaliate principalele caracteristici ale exploziilor și posibilele metode de proiectare. 
De asemenea, sunt prezentate măsuri pentru a reduce sau preveni producerea exploziei. 

4.3.1 Prevenirea/eliminarea hazardului 
4.3.1.1 Explozie externă 

Există mai multe metode disponibile pentru a reduce sau elimina pericolul exploziilor externe fără a 
interveni asupra sistemelor structurale. Presiunea din explozie se reduce semnificativ odată cu 
creșterea distanței, prin urmare maximizarea distanței față de centrul exploziei va scădea efectele unei 
explozii (Figura 13a). În cazul spațiilor publice, unde nu este posibilă crearea/controlul unei anumite 
distanțe minime față de centrul exploziei, pot fi create obstacole folosind stâlpi pentru controlul 
accesului, copaci, mobilier stradal, așa cum este ilustrat în Figura 13b. Pentru o zonă cu risc mai mare, 
poate fi construit un perete rezistent la explozie, care este o ca o barieră care protejează structura de 
efectele exploziei. Scopul principal al peretelui este de a preveni ca energia transmisă de explozie să 
ajungă la structură, care este acum protejată și rămâne în funcțiune după explozie. 

De asemenea, selecția formei și a materialelor clădirii poate reduce efectul unei explozii. Trebuie 
evitate elementele nestructurale atașate la exteriorul clădirii, pentru a limita resturile proiectate 
(fragmente secundare) și pentru a îmbunătăți evacuarea de urgență, asigurându-se că ieșirile rămân 
libere. Dacă sunt utilizate, acestea ar trebui să fie proiectate folosind materiale ușoare, cu îmbinări 
concepute pentru a rezista la capacitatea elementului. Ferestrele sunt elementele cea mai vulnerabile 
ale clădirii, putând provoca răni grave. În funcție de nivelul de risc, trebuie utilizat un tip adecvat de 
geam, precum și o suprafață redusă a ferestrelor pe fațadele expuse. S-a arătat faptul că formele 
structurale și dimensiunile au o influență considerabilă asupra încărcării de proiectare din explozie. O 
secțiune pătrată are ca rezultat o suprapresiune reflectată de vârf mai mare în comparație cu o 
secțiune dreptunghiulară lungă atunci când este supusă încărcărilor din explozie. În cazul unei structuri 
de formă circulară, suprapresiunea reflectată de vârf apare într-un punct de pe margine care este cel 
mai apropiat de explozie. Această presiune își reduce din intensitate spre cele doua margini. Mai mult, 
în clădirile moderne, se observă că o fațadă parabolică sau cubică are o performanță mai bună decât 
o fațadă cu fețe drepte. Prin analizarea acestora efecte, poate fi ajustată forma clădirii astfel încât să 
ducă la încărcarea minimă de proiectare din explozie simultan cu asigurarea unei arii utile 
corespunzătoare. 



38 

 
 

a) b) 

Figura 13. Reducerea efectelor unei explozii: a) conceptul de distanță de siguranță; b) elemente de securitate 
stradală (FEMA 426) 

4.3.1.2 Explozie internă de gaz 
Lecțiile învățate din accidentele trecute arată că nu este suficientă doar adoptarea unor masuri de 
prevenire a exploziilor de gaz. In schimb, punerea în aplicare în mod eficient a unei bune practici 
inginerești poate contribui la reducerea consecințelor (Bjerketvedt, Bakke, and van Wingerden 1997a): 

a) Luarea în considerare a pericolului de explozie încă de la începutul proiectului. În faza incipientă a 
proiectului pot fi luate decizii cu impact major, cum ar fi localizarea diferitelor zone, separarea 
zonelor și dispunerea generală (care vor influența sistemul de ventilație și procesul în sine). 

b) Clădirile supuse unor posibile explozii interne trebuie să folosească un sistem structural în cadre 
robust, inclusiv pentru acoperiș. "Pereții" ar trebui să fie deschiși, dacă este posibil. Dacă este 
necesar un perete solid, se vor utiliza panouri de perete cu greutate redusă pentru a facilita 
evacuarea timpurie a aerului în caz de explozie. 

c) Zonele de evacuare sunt importante nu numai în ceea ce privește dimensiunea lor, ci și în ceea ce 
privește amplasarea. Astfel, atunci când există suficientă suprafață de evacuare în apropierea 
punctului de aprindere (a se vedea, de asemenea, a) pentru importanța proiectării conceptuale), 
viteza flăcării va fi scăzută, iar turbulențele generate în spatele obstacolelor vor fi limitate. 

d) Ca principiu general, deschiderile de evacuare pentru exploziile de gaz ar trebui direcționate către 
zone deschise, cu minim de obstacole. 

e) Obstrucția parțială a golului pentru evacuare poate duce la o creștere puternică a presiunii. 
4.3.2 Explozie externă – Proiectare explicită 

4.3.2.1 Definirea încărcărilor structurale din explozie 
Pentru început se definește un scenariu de explozie, incluzând greutatea încărcăturii W, tipul de 
explozie și distanța până la clădire R. 

Evoluția presiunii în raport cu durata de timp asociată undei frontale poate fi idealizată prin curba 
prezentată în Figura 14. Cu excepția cazului în care sunt disponibile informații mai bune, parametrii de 
încărcare pot fi determinați utilizând diagramele prezentate în Figura 15 care implică calcularea 
distanței scalate, Z, care depinde de masa explozivă W (în kg de TNT) și de distanța reală față de centrul 
exploziei sferice R (în m). Cu excepția presiunilor si vitezei, toate celelalte valori din Figura 15 sunt 
scalate cu un factor W1/3 astfel încât să țină cont de mărimea încărcăturii. 

Diagrama idealizată presiune-durată de timp pentru un perete frontal poate fi construită utilizând 
următoarele relații: 
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 (6) 

unde: 

- tc este durata de eliberare; 
- S este minimul dintre înălțimea suprafeței H și jumătate din lățime W/2; 
- Cr este viteza sunetului în mediul reflectat; 
- R este raportul S/G, unde G este maximul dintre înălțimea suprafeței H și jumătate din lățime 

W/2; 
- tof este durata fictivă de timp (tof < to, unde t0 este durata reală a fazei pozitive) pentru unda 

incidentă); 
- trf este durata fictivă de timp pentru unda reflectată; 
- is este impulsul fazei pozitive a undei de explozie; 
- Pso este valoarea de vârf a presiunii incidente; 
- ir este impulsul reflectat total; 
- Pr este valoarea de vârf a presiunii reflectate. 

Valoarea de vârf a presiunii dinamice qo este calculată folosind Figura 16. Acest parametru este necesar 
pentru a calcula valoarea Pso +CDqo (vezi Figura 14), care este determinată prin utilizarea unei valori 
CD=1 pentru coeficientul aerodinamic de presiune pentru fața expusă a structurii. 

Notă: Pentru faza pozitivă a presiunii reflectate, se construiesc și se compară două curbe Pr-t: (i) una 
corespunzătoare condițiilor de suprafață infinită, (ii) iar alta folosind ipoteza că geometria suprafeței 
finite influențează valoarea presiunii reflectate. Curba care trebuie utilizată pentru aplicarea încărcării 
pe structură este cea care produce cea mai mică valoare a impulsului (JRC). 

Încărcările calculate pentru fața expusă a structurii sunt aplicate în proiectarea structurală a clădirii 
utilizând combinațiile de încărcări indicate în EN 1990 pentru situațiile de proiectare accidentală. În 
funcție de complexitatea clădirii și de clasa de consecințe, pot fi necesare diferite tipuri de analiză (de 
exemplu, SDOF echivalent, analiză dinamică neliniară), așa cum este indicat în secțiunile următoare. 

 
Figura 14. Presiune exercitată asupra unui perete frontal 
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Figura 15. Parametrii fazei pozitive a undei sferice de șoc a încărcării din TNT pentru exploziile în aer liber 

(stânga) și exploziile de suprafață (dreapta) (modificat din (DoD 2008)) 

 

 

Figura 16. Variația presiunii dinamice de vârf qo 
în raport cu presiunea incidentă de vârf 

(modificat din (DoD 2008)) 

Figura 17. Viteza sunetului în regiunea de suprapresiune 
reflectată (modificat din (DoD 2008)) 

4.3.2.2 Analiză folosind sisteme echivalente cu un singur grad de libertate 
Prin definiție, exploziile externe sunt evenimente dinamice. Pentru structuri simple, se poate efectua 
o analiză dinamică precisă pentru evaluarea răspunsului structural. Cu toate acestea, în practică sunt 
necesare și aproximări care să permită scurtarea timpului de analiză, cu condiția atingerii unei precizii 
rezonabile. Acest lucru se poate face prin transformarea structurii într-un sistem echivalent cu un 
singur grad de libertate SDOF, unde distribuția masei, condițiile de rezemare, funcția de rezistență și 
istoria încărcării sunt idealizate. 

Pentru a defini sistemul echivalent SDOF, este necesar să se evalueze parametrii acelui sistem și 
anume, masa echivalentă mE, constanta de rigiditate echivalentă a resortului kE și încărcarea 
echivalentă FE. În plus, trebuie stabilită funcția care definește o încărcare variabilă în timp F(t). Cele 
mai multe încărcări accidentale, inclusiv exploziile, pot fi definite de una dintre următoarele patru 
tipuri de funcții care definesc încărcarea variabilă în timp cu durată limitată td: încărcare constantă 
aplicată brusc, încărcare triunghiulară, încărcare triunghiulară simetrică și forță constantă cu timp de 
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creștere finit. În funcție de raportul dintre durata fazei pozitive, to, și perioada naturală Tn, încărcarea 
din explozie poate fi modelată utilizând o funcție triunghiulară care definește o încărcare variabilă în 
timp (valoare mică pentru to, valoare mare pentru Tn) sau o sarcină constantă aplicată brusc (valoare 
mică pentru Tn, valoare mare pentru to). Dar, în general, încărcarea din explozie poate fi modelată 
folosind o funcție triunghiulară care definește o încărcare variabilă în timp. 

Perioada sistemului SDOF poate fi calculată utilizând relația: 

𝑇- 	= 	2𝜋&𝑚./𝑘.  (7) 
De asemenea, caracteristicile echivalente ale masei și încărcării pot fi definite și obținute prin 
intermediul factorilor de transformare utilizând următoarele ecuații: 

𝐾/ =
𝐹.
𝐹(𝑡)

	 (8) 

𝐾0 =
𝑚.

𝑚
	 (9) 

unde:  

-  KL este factorul de încărcare, FE este încărcarea echivalentă, iar F este încărcarea totală reală 
aplicată structurii;  

- KM este factorul de masă, mE este masa sistemului echivalent, iar m este masa totală a 
elementului real. 

În practică, în literatura de specialitate sunt date tabele cu valori pentru diferite sisteme structurale. 
Exemple de astfel de valori sunt prezentate în Anexa A.6. Apoi, pe baza acestor valori, este posibil să 
se estimeze răspunsul sistemului SDOF în ceea ce privește deplasarea maximă dar și în ceea ce privește 
cerințele de ductilitate, folosind abordări simple sau alte instrumente de calcul în funcție de 
comportamentul presupus, adică elastic sau elasto-plastic (a se vedea mai jos). 

Sisteme elastice SDOF 

Răspunsul maxim al sistemelor SDOF cu răspuns elastic este definit de factorul de amplificare dinamică 
a încărcării, DLF și timpul maxim de răspuns, tm, unde DLF, definit ca și în ecuația (10), se determină 
folosind Figura 152 din Anexa A.6.2. 

𝐷𝐿𝐹 = 	
𝑦012
𝑦+3

 (10) 

unde: 

- ymax reprezintă deformația dinamică maximă; 
- yst este deformația rezultată din aplicarea statică a încărcării de vârf Fm. 

Sisteme SDOF elasto-plastice 

Răspunsul sistemului SDOF cu răspuns elasto-plastic este definit în ceea ce privește rezistența maximă 
Rm și deformația maximă ym. Funcțiile de rezistență R - y sunt idealizate ca funcții bilineare caracterizate 
prin următorii parametri: rigiditate elastică (k), deformația elastică (ye), deformația maximă (ym) și 
rezistență maximă Rm (vezi Figura 18). 
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Figura 18. Funcția de rezistență vs. deformație pentru un sistem SDOF elasto-plastic 

Rezultatul deplasării maxime este prezentat sub formă de diagramă, ca o familie de curbe Rm/Fm, și 
astfel se dă ductilitatea necesară μ prin raportul ym/ye, ca funcție de td/Tn, în conformitate cu datele 
tabelare prezentate în Anexa A.6. 

4.3.2.3 Diagrame presiune-impuls 
Metoda de proiectare prezentată în secțiunea anterioară (4.3.2.2) ia în considerare efectele 
suprapresiunii pentru a descrie răspunsul elementului. Cu toate acestea, pentru durate foarte scurte 
ale fazei pozitive, to, în raport cu perioada naturală, Tn, răspunsul structural este sensibil la impulsul 
asociat și nu la presiunea maximă. Astfel, răspunsul unui element poate fi complet reprezentat de o 
curbă de răspuns iso numită diagramă de presiune-impuls (P-i). Diagramele P-i pot fi utilizate pentru 
evaluarea performanței unui sistem sau a unei componente structurale, cu condiția ca parametrii 
utilizați la generarea diagramei P-i selectate să reprezinte încărcarea (din explozie), modul de cedare 
și caracteristicile dinamice ale sistemului în cauză. Diagramele P-i pot fi generate folosind un sistem 
SDOF sau o analiză numerică (FEM, AEM) sau pot fi calibrate pe baza unor date experimentale 
adecvate. Evaluarea performanței folosește următorii pași: 

- Mai întâi este definită forma funcției de încărcare. Acest lucru trebuie să fie în concordanță cu 
probabilitatea/intensitatea exploziilor. 

- Analiza SDOF (sau alte metode) pentru a determina răspunsul componentei sub forma rotirii finale, 
θ, și a factorului de ductilitate, μ, definit ca raportul dintre deplasarea maximă sub încărcarea din 
explozie considerată și deplasarea elastică, adică deplasarea corespunzătoare formării articulației 
plastice în sistemul considerat. 

- Răspunsul calculat mai sus este comparat cu valorile limită admise ale sistemului. Astfel de limite 
sunt disponibile pentru clădiri în ansamblu, pentru elementele structurale individuale, inclusiv 
ferestre, a se vedea ca exemplu Tabelul 5. 

- Pe baza nivelului de avarie determinat în etapa anterioară, nivelul de protecție (clasa de 
consecințe) este asigurat prin compararea rezultatelor cu informațiile din Figura 19. 
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Tabelul 5. Exemplu de valori limită admise pentru răspunsul elementelor din oțel structural laminat la cald * 
(CSA, 2012) 

Tipul de element B1 B2 B3 B4 
µmax qmax µmax qmax µmax qmax µmax qmax 

Încovoiere Grindă cu secțiune ductilă† 1 - 3 3° 12 10° 25 20° 
Grindă cu secțiune cu 
ductilitate limitată †,‡ 0.7 - 0.85 3° 1 - 1.2 - 

Platbandă încovoiată după 
axa slabă 4 1° 8 2° 20 6° 40 12° 

Compresiune Grindă-stâlp cu secțiune 
ductilă †,§ 1 - 3 3° 3 3° 3 3° 

Grindă-stâlp cu secțiune 
ductilitate limitată †,§ 0.7 - 0.85 3° 0.85 3° 0.85 3° 

Stâlp (cedare axială)** 0.9 - 1.3 - 2 - 3 - 
* Unde este prezentă cratima (-), parametrul corespunzător nu se aplică ca limită de răspuns. 

† Limitarea raporturilor lățime-grosime pentru secțiuni compacte și necompacte este definită în CSA 2012. 

‡ Aceste limite de răspuns sunt aplicabile pentru evaluarea la încovoiere a elementelor existente care satisfac cerințele de 
proiectare din Clauzelor 6-8, dar nu îndeplinesc cerințele de detaliere din Clauza 9 și nu trebuie utilizate pentru proiectarea de 
elemente noi. 

§ În cazul în care există un plan de forfecare prin șuruburile de ancorare care leagă placa de bază a stâlpului de fundație, se 
aplică limita de răspuns pentru avarii superficiale, utilizând capacitatea de forfecare a acestei îmbinări, mai degrabă decât 
capacitatea la încovoiere a elementului, ca rezistență finală pentru analiză. 

** Raportul de ductilitate se bazează pe deformarea axială, mai degrabă decât deformarea la încovoiere. 

Note: Adaptat din PDC-TR 06-08 

 

Figura 19. Relații presiune-impuls pentru deformații corespunzătoare limitelor de avarie (de la B1 până la  B4) 
(CSA, 2012) 

4.3.2.4 Metoda dinamică completă 
Secțiunile anterioare au arătat că evaluarea capacității structurale sub efectele unei explozii necesită 
calcularea rezistenței și a ductilității. Datorită complexității problemei, pot fi utilizate metode numerice 
complexe, cum ar fi analiza folosind Metoda Elementelor Aplicate (AEM). Cu toate acestea, utilizarea 
modelelor constitutive trebuie tratată cu atenție, iar utilizatorul trebuie să fie conștient de avantajele 
și limitările utilizării unor astfel de modele (NISTIR). În continuare sunt prezentate recomandări pentru 
o astfel de analiză: 
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i) Modelarea încărcării din explozie 
• O explozie este o eliberare de energie într-un timp foarte scurt; prin urmare, încărcarea 

rezultată este dinamică. Deoarece încărcarea dinamică variază în funcție de timp, 
răspunsul structural, forțele interne și geometria sunt, de asemenea, funcție de timp. 

• Dacă masa elementului este setată la zero, atunci analiza este statică, deoarece forțele de 
inerție vor fi zero. Deci, este necesară o definiție corespunzătoare a maselor elementelor. 

ii) Modelarea comportării materialului 
• La structuri din oțel și compuse oțel-beton, modelele de material pot fi liniare, biliniare, 

multiliniare, sau modele definite de utilizator; 
• Modelele pentru oțel și beton pot fi deja integrate în biblioteca programului. 

iii) Criterii de cedare 
• Materialele cu comportare elastică se comportă liniar, fără deformări plastice. De 

asemenea, poate fi setat un punct de cedare predefinit. 
• Pot fi utilizate diferite criterii de cedare. 

o Oțel: Criteriul de cedare se bazează pe deformația specifică maximă. 
o Armătură de oțel: Criteriul de cedare este atins atunci când efortul rezultant atinge 

rezistența finală a barei de armătură. 
o Beton: Rezistența la întindere; rezistența la compresiune; rezistența la forfecare; Dacă 

materialul este supus la eforturi normale de compresiune combinate și cu eforturi de 
forfecare, cedarea materialului poate urma criteriul Mohr-Coulomb bazat pe valori 
înfășurătoare (Applied Science International 2021). 

o Pot fi adoptate și alte criterii de acceptare bazate pe rezultate experimentale, valori 
tabulare sau cele mai bune practici de proiectare. 

iv) Durata de timp a pasului de calcul 
• Efectele sunt continue pe parcursul întregii analize. Cu toate acestea, soluția numerică 

presupune un durată mică de timp a pasului de calcul, care poate urma comportamentul 
structural. 

• O durată prea mică a pasului de calcul va duce la un timp foarte lung de analiză, în timp 
ce utilizarea unei durate mari a pasului de calcul va duce la o analiză mai puțin precisă și 
soluția numerică poate să nu conveargă. 

• În cazul în care durata de timp a pasului de calcul este ΔT, atunci cea mai scurtă perioadă 
care poate fi luată în considerare în analiză este 2ΔT (cea mai mare frecvență este 𝜋/Δ𝑇) 
Toate frecvențele mai mari decât această frecvență nu vor afecta analiza. 

• Analiza la explozie necesită, de obicei, Δ𝑇 de 0.00001 sec. 
v) Scenarii de explozie 

• Efectele unei explozii sunt modelate folosind modele de explozie în aer liber și de 
suprafață. Presiunea rezultată din unda de explozie este funcție de masa explozivă, 
distanța până la centrul exploziei și durata de timp. Alternativ, se poate adopta o presiune 
din explozie definită de utilizator (a se vedea (Laszlo et al. 2020)). Dacă este necesar, se 
pot utiliza tehnici avansate de estimare a încărcării, inclusiv CFD. 

vi) Condițiile de margine și starea inițială 
• Condițiile de margine pot să includă deplasări sau rotiri blocate. De asemenea, reazemele 

pot fi rigide și / sau deformabile. 
• Pentru a rezolva o problemă numerică dependentă de timp, sunt necesare condiții inițiale 

(valorile vitezei și accelerației la începutul mișcării, t = 0.0). În mod implicit, condițiile 
inițiale ale corpului (structurii) sunt setate la zero atât timp cât mișcarea începe din 
repaus. 

vii) Ecuații de echilibru 
• Sistemul de ecuații de echilibru într-o problemă dinamică are următoarea formă: 

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑥} = {𝑓} (11) 
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unde [M] este matricea maselor, [C] este matricea de amortizare, [K] este matricea de rigiditate, {f} 
este vectorul încărcărilor externe, iar [x] este vectorul deplasărilor. 

Pentru rezolvarea problemelor dinamice se adoptă metoda de integrare pas cu pas. Soluția ecuațiilor 
de echilibru este rezolvată folosind un algoritm exact (în ELS, descompunerea superioară-inferioară 
Cholesky). 

4.3.3 Explozie internă de gaz – Proiectare explicită 
4.3.3.1 Generalități (EN 1991-1-7 2006) 

Exploziile interne se iau în considerare la proiectarea tuturor părților de clădire unde se folosește gaz 
sau sunt racordate la gaz, sau în care sunt depozitate sau transportate materiale explozive, precum 
gazele explozive, lichide care formează vapori explozibili sau părți unde gazele sunt transportate și 
stocate (de exemplu, locuințe cu instalații de gaz). Structurile trebuie proiectate astfel încât să reziste 
la colapsul progresiv rezultat dintr-o explozie internă. Proiectarea poate permite cedarea unei părți 
limitate a structurii, cu condiția ca aceasta să nu includă elemente cheie de care depinde stabilitatea 
întregii structuri (a se vedea Tabelul 6). Se presupune că presiunea exploziei acționează simultan pe 
toate suprafețele delimitatoare ale incintei în care are loc explozia. La calcularea răspunsului structural, 
se poate adopta o funcție triunghiulară care definește o încărcare variabilă în timp cu o durată de 0,2 
s. Trebuie efectuat un studiu de senzitivitate privind funcția care definește o încărcare variabilă în timp 
pentru a identifica timpul corespunzător încărcării de vârf din intervalul de 0,2 secunde. 

Tabelul 6. Considerații de proiectare pentru explozii de gaz funcție de clasele de consecințe (EN 1991-1-7, 2006) 

CC1 Nu este necesară o analiză specifică a efectelor unei explozii, alta decât respectarea 
normelor privind îmbinările și interacțiunea dintre componentele prevăzute în EN 1992 - EN 
1999 

CC2 Elementele cheie ale structurii pot fi proiectate pentru a rezista acțiunilor prin utilizarea unui 
model de încărcare statică echivalent 

CC3 Se utilizează o analiză dinamică 
 

4.3.3.2 Metoda presiunii statice echivalente 
Conform EN 1991-1-7, presiunea statică nominală echivalentă asociată exploziilor de gaze naturale 
poate fi calculată utilizând următoarele formule: 

𝑝4 	= 	3	 + 𝑝+313 (12) 

sau 

𝑝4 	= 	3	 +
𝑝+313
2

+
0.04

(𝐴% 𝑉⁄ )5 
(13) 

care este mai mare. 

unde: 

• pd este presiunea statică nominală echivalentă pentru proiectarea structurii în [kN/m2]; 
• pstat  este presiunea statică distribuită uniform la care componentele de ventilație vor ceda 

[kN/m2]; 
• Av  este aria elementelor de ventilație[m2]; 
• V este volumul încăperii dreptunghiulare în [m3]. 
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În cazul în care la zona de ventilație (evacuare) contribuie componente ale clădirii care au valori diferite 
pstat , in calcul trebuie utilizată cea mai mare valoare a pstat. Nu trebuie luată în considerare nicio valoare 
a pd mai mare de 50 kN/m2. Raportul dintre suprafața componentelor de ventilație și volumul incintei 
trebuie să respecte următoarea formulă: 

0.05𝑚67 ≤ 𝐴% 𝑉⁄ ≤ 0.15𝑚67	 (14) 

4.3.3.3 Metoda dinamică (echivalent TNT) 
Principiul metodei de echivalare este conversia masei de gaz într-o masă echivalentă de TNT. Masa 
echivalentă de TNT este estimată din conținutul energetic din amestecul gaz-aer care explodează. 
Masa echivalentă WTNT poate fi calculată pe baza următoarei ecuații: 

𝑊898 = 𝜂
𝑊: × 𝐸(
𝐸898

 
(15) 

unde: 

• η  este factorul de randament (sau de eficiență) al exploziei; 
• Wg  este masa de gaz în amestecul gaz-aer; 
• EC  este căldura de ardere a materialului combustibil; 
• ETNT  este energia de detonare a TNT. 

Pentru hidrocarburile tipice (de exemplu, metan, propan, butan), echivalența energetică ( .!
."#"

) poate 

fi considerată 10. Pentru o explozie de gaze naturale, dacă factorul de randament (sau de eficiență) al 
exploziei este considerat egal cu 20 % (η=0.2), masa echivalentă de TNT poate fi estimată (presupunând 
o presiune inițială egală cu cea atmosferică) cu următoarea formulă (Bjerketvedt, Bakke, and van 
Wingerden 1997b; Harris and Wickens 1989): 

𝑊898 ≅ 0.16𝑉	[𝑘𝑔]	 (16) 

unde: 

• V [m3] este minimul dintre volumul total al regiunii congestionate si volumul amestecului 
gaz-aer. 

Atunci când se cunoaște masa echivalentă de TNT, parametrii frontului de undă (presiune, impuls, 
durată) se pot determina, utilizând metodele prezentate în Secțiunea 4.3.2. 

Limitările metodei bazate pe echivalentul TNT sunt: 

• această metodă poate fi aplicată cu rezultate satisfăcătoare la explozii puternice de 
amestec gaz-aer. Pentru presiuni de explozie sub 1 bar, metoda de evaluare prin 
echivalentul TNT va supraestima presiunea. 

• abaterea este mică pentru descrierea efectelor la mare distanță, însă este mare pentru 
descrierea efectelor la mică distanță. 

• metoda de evaluare prin echivalentul TNT poate fi utilă ca aproximare brută dacă se 
utilizează un factor de randament de 20% și o valoare corespunzătoare pentru V (sau 
masă corespunzătoare de hidrocarburi). 

 
4.4 Focul ca eveniment excepțional 
Acțiunile care apar în caz de incendiu trebuie luate întotdeauna în considerare la proiectarea 
structurilor de oțel și compuse oțel-beton, utilizând pentru aceasta metode prescriptive sau bazate pe 
performanță cuprinse in Eurocoduri. Aceste metode de proiectare sunt prezentate în Părțile 1-2 din 
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EN 1993 și EN 1994 și sunt detaliate în Documentul de referință al FAILNOMORE (Demonceau et al., 
2021). 

Focul poate fi considerat eveniment excepțional atunci când nu este acoperit direct de reglementările 
în construcții din punct de vedere al intensității, al locației, sau al probabilității scăzute de apariție a 
acestuia, dar ar putea conduce la consecințe semnificative. 

4.4.1 Prevenirea/eliminarea hazardului 
Focul în clădiri poate sa aibă diverse cauze, cum ar fi explozie sau cutremur, însă poate fi provocat și 
de utilizarea neglijentă a surselor deschise de foc, fumat, conducte sau cablaj defect la echipamente 
electrice, utilizarea neglijentă a echipamentelor de gătit sau încălzit etc. Primul pas pentru a preveni 
declanșarea unui incendiu este evitarea depozitarii de materiale inflamabile în clădire (ex. substanțe 
chimice, benzină). Reglementările în construcții conțin norme privind depozitarea acestor materiale în 
clădiri – ca regulă generală, este interzisă depozitarea lor în jurul stâlpilor. Celelalte aspecte 
reglementate de lege sunt legate de materialele utilizate pentru fațade și respectiv distanța dintre 
clădiri pentru a reduce riscul de răspândire a focului între clădiri și de-a lungul clădirii. Printre măsurile 
și sistemele de prevenire a răspândirii focului (pasive, active) și de atenuare a efectelor acestuia se 
numără și: 

• Stingătoare de incendiu – activate manual, la declanșarea focului; 
• Sprinklere – sisteme activate automat atunci când se degajă fum sau se dezvoltă temperaturi 

ridicate; 
• Pereți antifoc – elemente de izolare verticală pentru prevenirea răspândirii focului; 
• Grile de ventilație – izolarea oricăror deschideri între compartimente; 
• Compartimentare – separarea clădirii în compartimente între care focul nu se poate răspândi. 

Având în vedere propagarea rapidă a focului, este foarte importantă folosirea sistemelor de avertizare 
timpurie, deoarece permit evacuarea rapidă a ocupanților, anunțarea rapidă a pompierilor și activarea 
sistemelor de stingere a focului. Pentru aceasta, se poate avea în vedere utilizarea următoarelor 
echipamente: 

• Detectoare de fum; 
• Detectoare termice; 
• Sisteme de alarmă; 
• Marcaje pentru căile de ieșire. 

 
 Figura 20. Sprinkler (stânga), grile de ventilație (mijloc), ușă anti-foc (dreapta) 

           
Figura 21. Perete antifoc (stânga) și compartimentare antifoc (dreapta) 
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Figura 22. Stingător de incendiu și sisteme de avertizare 

4.4.2 Strategie de proiectare 
Un exemplu de foc ca eveniment excepțional este un foc localizat în jurul unui stâlp (când în condiții 
normale încărcarea din foc nu este localizată aici) din cauza încărcării termice extreme. Această acțiune 
poate fi luată în considerare utilizând un model definit în Anexa C la EN 1991-1-2 (a se vedea 
următoarea subsecțiune) și/sau modele avansate de foc, cum ar fi modelul pe zone sau modele CFD. 
Modelul din Anexa C este prezentat în secțiunea 4.4.2.1, în timp ce recomandările pentru modelarea 
avansată a focului sunt prezentate în secțiunea 4.4.2.2. 

Având în vedere rezultatele recente obținute în cercetare, se poate evidenția faptul că, atunci când 
structura a fost proiectată pentru foc în conformitate cu regulile din Eurocoduri și cerințele naționale, 
este puțin probabil ca o creștere a temperaturii datorată unei situații accidentale de foc localizat să 
conducă la cedarea unor elemente portante și, în consecință, la pierderea stabilității structurii. 

Tabelul 7 prezintă patru scenarii de foc și încărcările care au fost luate în considerare pentru focul 
localizat lângă un stâlp. Distribuția temperaturii de-a lungul stâlpilor rezultată din foc este ilustrată în 
Figura 23. După cum se poate observa, numai în partea de jos a stâlpului (până la 1 m) se ating 
temperaturi semnificative în oțel care ar putea provoca unele voalări locale sau cedări plastice. 

 

Tabelul 7. Diferite scenarii de foc localizat pentru clădiri de birouri și zone comerciale (Demonceau et al., 2021) 

Scenariu Dimensiunea 
caracteristică a 

focului 

Densitatea de flux 
termic 

Densitatea sarcinii 
termice 

Timpul necesar 
atingerii unui debit de 

căldură de 1 MW 
A 2 m 250 kW/m2 (clădire 

de birouri) 
511 MJ/m2 (clădire de 

birouri) 
300 sec (clădire de 

birouri) 
B 1 m 500 kW/m2 (clădire 

de birouri) 
511 MJ/m2 (clădire de 

birouri) 
300 sec (clădire de 

birouri) 
C 2 m 250 kW/m2 (centru 

comercial) 
730 MJ/m2 (centru 

comercial) 
150 sec (centru 

comercial) 
D 1 m 500 kW/m2 (centru 

comercial) 

730 MJ/m2 (centru 
comercial) 

150 sec (centru 
comercial) 
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Figura 23. Creșterea temperaturii de-a lungul înălțimii stâlpului pentru diferite scenarii de foc localizat 

(Demonceau et al., 2021)  

O situație diferită și mai gravă din punct de vedere al robusteții structurale în cazul unui foc definit ca 
eveniment excepțional este atunci când se ia în considerare o secvență de scenarii de evenimente 
excepționale, cum ar fi foc după un cutremur, foc după impact sau foc după explozie. În aceste situații, 
structura este deja deteriorată după primul eveniment, astfel ca proiectarea normală la foc nu mai 
este valabilă, deoarece calculul consideră întotdeauna că structura este inițial nedeteriorată. Prin 
urmare, evenimentul de foc trebuie considerat acțiune excepțională. În aceste situații, pentru o 
proiectare de robustețe cu rezultate conservative pot fi luate în considerare scenariile de pierdere a 
stâlpului (a se vedea Secțiunea 5) . 

4.4.2.1 Modele de foc localizat 

În modelul din Eurocode, un foc localizat este un foc în care este puțin probabil să apară un incendiu 
generalizat – sau flashover. În funcție de dimensiunea focului și a compartimentului de foc, un foc 
localizat poate sau nu să afecteze plafonul compartimentului. În acest model, temperaturile din flacără 
și din gazele înconjurătoare nu sunt uniforme. Acest model este descris în Anexa C la EN 1991-1-2 (EN 
1991-1-2 2002). 

Un foc localizat afectează plafonul compartimentului atunci când lungimea flăcării (Lf), estimată prin 
ecuația (17), este egală sau mai mare decât distanța dintre sursa de foc și tavan (H). 

 
(17) 

cu D, dimensiunea caracteristică a focului și Q, densitatea de flux termic degajată (Anexa E la EN 1991-
1-2). 

Temperatura flăcării de-a lungul axei verticale de simetrie a flăcării atunci când Lf < H, poate fi obținută 
prin ecuația (18) 

 
(18) 

Cu Qc,, componenta de convecție a densității de flux termic degajată (=0,8Q); Z, înălțimea flăcării de-a 
lungul axei sale; Z0, originea virtuală a focului (ecuația (19)) 

 (19) 

0.40.0148 1.02fL Q D= -

2/3 5/3
( ) 020 0.25 ( ) 900z cQ z zq -= + - £

2/5
0 1.02 0.00524Z D Q= - +
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Pentru cazurile în care flacăra afectează plafonul, fluxul de căldură net primit de focul expus pe unitate 
de suprafață la nivelul tavanului este dat de ecuația (20). 

 
(20) 

cu , fluxul de căldură primit de focul expus pe unitate de suprafață la nivelul plafonului; αc, 
coeficientul de transfer al căldurii prin convecție; θm, temperatura de suprafață a elementului; Φ, 
factorul de formă; εm, emisivitatea suprafeței elementului (0.7 - oțel carbon; 0.8 - inoxidabil); εf, 
emisivitatea focului; σ este constanta Stephan - Boltzmann (5.67 x 10-8 W/m2K4). 

4.4.2.2 Modele de foc avansate 
Pentru a utiliza modele avansate de foc, este întotdeauna necesară utilizarea unor programe dedicate: 

• modele cu zone - vezi Anexa D din EN 1991-1-2 pentru ecuațiile de bază pentru conservarea 
masei și a energiei. Exemple de software care pot fi utilizate sunt CFAST (de la NIST) sau OZONE 
(dezvoltat la Universitatea din Liege); 

• model CFD (dinamică computerizată a fluidelor) – a se vedea Anexa D din EN 1991-1-2 pentru 
informații suplimentare. Un exemplu de software care poate fi utilizat pentru analiza CFD este 
FDS (de la NIST). 

4.5 Cutremurul ca eveniment excepțional 
Riscul seismic rezultă în principal din interacțiunea dintre hazardul seismic (seismicitate) și 
vulnerabilitatea structurală. Astfel, un cutremur poate fi considerat excepțional atunci când: 

- Structura nu este proiectată deloc pentru o acțiune seismică, adică este proiectată numai 
pentru încărcări gravitaționale și din vânt (de exemplu, atunci când locația nu este considerată 
zona seismică în momentul construcției) sau este proiectată pentru cerințe seismice mai mici 
- hazardul este prin urmare excepțional. 

- Structura este vulnerabilă din punct de vedere seismic (avarii pre-existente, sistem structural 
care nu este proiectat în conformitate cu cerințele de proiectare din normativele moderne). 

4.5.1 Prevenirea/eliminarea hazardului 
Un cutremur este o eliberare bruscă de energie de deformare acumulată în scoarța Pământului. 
Cutremurele sunt cauzate în mare parte de ruptura faliilor geologice. Alte cauze includ activitatea 
vulcanică, alunecările de teren (toate având cauze naturale), dar și activitățile umane (explozii în mine, 
teste nucleare, foraje de petrol/gaze). Din cauza naturii sale, este practic imposibil să se prevină sau să 
se elimine pericolul seismic. Prin urmare, reducerea și prevenirea consecințelor (de exemplu, avarii 
structurale/nestructurale) sunt strict asociate cu structura clădirii și cu sistemele integrate, care ajută 
clădirea să răspundă adecvat acțiunii seismice. 

4.5.2 Metoda prescriptivă 
Chiar dacă nu evaluează direct performanța structurii în cazul unui eveniment seismic, cerințele 
prescriptive pot îmbunătăți răspunsul seismic cu efort ingineresc și intervenții structurale minime. 
Această metodă este deosebit de benefică pentru zonele neseismice sau cu o probabilitate foarte 
scăzută de producere, cel puțin suficient de scăzută pentru a nu fi luată în considerare în procesul de 
proiectare. Într-adevăr, această metodă favorizează sistemele structurale, materialele și detalierea ale 
căror performanțe au fost demonstrate în evenimente seismice anterioare. Selectarea configurației și 
calculul caracteristicilor legate de perioada de vibrație a clădirii, torsiune, amortizare, ductilitate, 
rezistență, sau rigiditate pot ajuta la determinarea celei mai potrivite strategii de proiectare: 

- Configurația clădirii: Acest termen definește dimensiunea și forma unei clădiri, precum și 
elementele structurale și nestructurale. Configurația clădirii determină modul în care forțele 

4 4( 20) [( 273) (20 273) ]net c m m f mh h a q e e s q= - - -F + - +! !

h!
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seismice sunt distribuite în structura, magnitudinea lor relativă și alte probleme de proiectare. 
Clădirile cu configurație regulată au, în general: 

o Valori mici ale raportului înălțime – suprafață în plan 
o Înălțime egală pentru niveluri 
o Planuri simetrice 
o Secțiuni și elevații uniforme  
o Rezistență mare la torsiune 
o Deschideri reduse și redundanță statică 
o Trasee directe pentru transmiterea încărcărilor 
o Proiectarea elementelor secundare/nestructurale pentru a evita desprinderea/ 

căderea lor. 
- Efectele de torsiune: Ele se dezvoltă din cauza distribuției asimetrice a maselor inerțiale și/sau 

a rigidităților. Sistemele simetrice vor avea ca rezultat o rigiditate echilibrată și efecte de 
torsiune reduse. Regularitatea în plan și regularitatea pe verticală sunt, de asemenea, 
recomandate. 

- Controlul vibrațiilor: În general, clădirile nu intră în rezonanță la șocuri dinamice ci disipează 
vibrațiile prin absorbția lor. Următoarele sisteme pot fi utilizate pentru a îmbunătăți răspunsul: 

o Izolarea bazei poate fi utilizată pentru a detașa (izola) clădirea de teren, astfel încât 
energia seismică care este transferată suprastructurii să fie mult redusă. Majoritatea 
situațiilor favorabile pentru izolarea la bază sunt cele ale clădirilor joase până la medii, 
construite pe terenuri tari; clădirile înalte sau clădirile construite pe terenuri moi nu 
sunt adecvate pentru izolarea bazei. 

o Sisteme pasive de amortizare - cea mai comună aplicație este un dispozitiv de 
amortizare cu masă acordată (TMD), care constă dintr-o masă, un resort și un 
amortizor care sunt atașate la o structură. Energia seismică este parțial disipată de 
forța de inerție a amortizorului. 

o Sisteme active de amortizare - amortizoarele cu masă acordată activ (A-TMD) anulează 
vibrațiile dependente de viteză prin contracararea forțelor de excitație ale unui sistem 
principal perturbat. Fiecare A-TMD constă dintr-un actuator, un sistem de control și o 
unitate electronică de putere. Toate componentele A-TMD sunt reciproc echilibrate, 
astfel încât forța lui acționează exact în direcția opusă forței de excitație. 

o Sisteme semi-active de control (SA-TMD), care folosesc de cele mai bune caracteristici 
ale sistemelor de control pasiv și activ. Termenul „semi-activ” este utilizat pentru a 
indica faptul că funcționarea acestor sisteme necesită o cantitate mică de energie 
externă. Forțele de comandă sunt dezvoltate prin reglarea corespunzătoare a 
caracteristicilor de amortizare sau rigiditate. 

- Rezistență și rigiditate: Rezistența este o proprietate a materialului de a rezista unor forțe 
aplicate între anumite limite de siguranță. Rigiditatea unui material este data de gradul de 
rezistență la deformare. Selectarea proprietăților de rezistență și rigiditate trebuie făcută 
ținând cont de echilibrul dintre capacitatea de deformarea și capacitatea de rezistență. 

- Ductilitate: Ductilitatea este o caracteristică a materialului (ex. oțel) sau a elementului de a 
disipa o parte din energie prin deformații plastice. De regulă, elementele ductile cedează 
numai după dezvoltarea unor deformații plastice semnificative. Elementele neductile, cum ar 
fi elementele din beton slab armate, cedează fragil, fără deformații plastice. Cerințele de 
ductilitate se pot referi atât la elemente cât și la nodurile lor. 

o Pentru elemente, principalele cerințe vizează zveltețea și prevenirea instabilității (de 
exemplu, flambajul prin încovoiere-răsucire la grinzile solicitate la încovoiere) înainte 
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de a atinge rezistența lor plastică. La nivelul secțiunii, se folosesc secțiunile 
transversale ductile sau semi-ductile (clasa 1, clasa 2). 

o Pentru noduri sunt recomandate configurații simetrice, deoarece acestea pot oferi un 
răspuns histeretic mai stabil pe parcursul ciclurilor de încărcare. De asemenea, 
componentele care pot ceda fragil (de ex. suduri, șuruburi) trebuie să fie prevăzute cu 
suprarezistență. Pentru a asigura un comportament ductil al nodurilor, pot fi 
respectate recomandările din Secțiunea 2.2. 

4.5.3 Strategii de proiectare 
În urma unui cutremur, problema principală o reprezintă starea sistemului structural și posibilitatea de 
a suferi un colaps extins sub încărcări gravitaționale în cazul producerii unor replici după un cutremur 
sau al altor pericole (FEMA P-2090 2021). În cazul în care structura nu este robustă, există un risc de 
avarii suplimentare sau colaps progresiv în cazul unei replici sau a altor pericole, chiar dacă structura a 
rezistat inițial șocului principal. Pentru a evita un astfel de scenariu dezastruos, trebuie evaluată 
capacitatea reziduală a clădirii. Capacitatea reziduală după un cutremur poate fi definită ca: 

- capacitatea portantă a sistemului de rezistență la forțele laterale - accelerația spectrală 
minimă care corespunde colapsului local sau global în urma unei replici. 

- capacitatea portantă a sistemului de rezistență la încărcări gravitaționale - nivelul minim al 
încărcărilor gravitaționale care corespunde prăbușirii locale sau globale după un cutremur 
major. 

În cele ce urmează este prezentată o procedură de evaluare a robusteții seismice.  

i) Pasul 1: Proiectarea/evaluarea pentru situațiile de proiectare persistentă/seismică 

Relația generală încărcare-deformație a unei componente structurale poate fi caracterizată conform 
prevederilor din Anexa L a prEN 1998-1-2:2019.3 (Figura 24.b). Astfel, modelul pentru componente se 
definește prin: 

- o rigiditate elastica efectivă, Ke, care ia în considerare atât deformații din încovoiere cât și de 
forfecare. 

- punctul de curgere, care este definit prin rezistența la curgere efectivă, Qy∗ și deformația  la 
curgere corespunzătoare, δy∗. 

- intervalul post-elastic, în care componenta structurală prezintă o consolidare înainte de 
atingerea rezistenței maxime, Qmax∗ (răspuns maxim). 

- deformația plastică pre-maximă, δp∗, definește deformația plastică până la răspunsul maxim al 
componentei structurale. 

- răspunsul post-maxim este reprezentat de deformația plastică post-maxim, δpc∗, a 
componentei. 

Performanța seismică globală poate fi prezentată sub forma unei curbe forță tăietoare de bază - 
deplasarea la vârful structurii Fb - dtop, vezi Figura 24.c. Nivelurile de performanță (PL) sunt definite prin 
deplasarea maximă corespunzătoare, de exemplu PL1 (avarie limitată), PL2 (avarie moderată) și PL3 
(avarie severă). În funcție de nivelul de hazard, este de așteptat un anumit nivel de avariere. 

i) Pasul 2: Evaluarea capacitații reziduale după un cutremur 

După evaluarea cerințelor locale și globale de ductilitate (Pasul 1), sunt introduse modificări ale 
articulațiilor plastice pentru elementele avariate (adică elemente cu deformații plastice), rezultând un 
model neliniar modificat (vezi Figura 24.d). Rezistența reziduală a unui stâlp se presupune în mod 
conservativ egală cu zero dacă este atins răspunsul maxim în timpul mișcării seismice. Efectele globale 
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P- ∆ din structură trebuie luate în considerare (în special atunci când deformațiile laterale reziduale 
după cutremur sunt semnificative). 

Răspunsul structurii la o replică seismică (după un cutremur major) poate fi evaluată folosind o analiză 
neliniară (de exemplu, analiza static neliniară - pushover). Analiza se face pe modelul modificat 
(avariat). 

Rezistența structurii la colaps progresiv (datorat încărcărilor gravitaționale) poate fi determinată 
folosind o analiză neliniară (de exemplu, analiza static neliniară - pushdown) cu ajutorul metodelor 
propuse în Secțiunea 5.3. 

   
a) b) c) 

 

a 

d) 
Figura 24. Etapele evaluării robusteții seismice pentru structurile în cadre (adaptat din Polese et al., 2012): a) 
vedere cu modelul 3D al structurii; b) definiția generală a relației încărcare-deformare pentru componentele 

structurale din oțel și compuse oțel-beton; c) curba de capacitate seismică obținută din analiza statică 
neliniară pentru structura inițială (neavariată); d) parametrii de modelare pentru articulațiile plastice 

avariate. 
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5 Acțiuni accidentale neidentificate 
5.1 Alegerea unor strategii de proiectare adecvate 
Acțiunile accidentale neidentificate se referă la acțiuni accidentale care nu sunt luate în considerare în 
mod direct prin cerințele din norme sau specificațiile clientului (sau ale altor părți interesate) sau la 
orice alte acțiuni care rezultă din cauze nespecificate. Din cauza incertitudinilor legate de natura, 
amploarea și punctul (sau zona) de aplicare ale unei acțiuni accidentale neidentificate, performanța 
structurală este, de obicei, imposibil de estimat. În prezent, strategiile de proiectare folosite pentru 
atingerea unui nivel adecvat de robustețe structurală urmăresc în principal să limiteze amploarea 
avariilor locale, oricare ar fi cauza inițiatoare. 

Identificarea avariilor locale care trebuie luate în considerare este abordată în Secțiunea 5.2, în timp 
ce strategiile de proiectare pentru verificarea nivelului adecvat de robustețe sunt descrise în secțiunea 
5.3 (metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor), în Secțiunea 5.4 (metoda elementelor cheie) 
și în Secțiunea 5.5 (metoda segmentării). 

5.2 Identificarea avariilor locale 
În general, obiectivul principal al proiectării de robustețe este acela de a garanta că oricare ar fi avariile 
locale rezultate din evenimente extreme neprevăzute, acestea nu conduc la un colaps disproporționat. 
În acest sens, orice scenariu de avarii la nivel local trebuie să fie independent de cauză (amenințare). 
În consecință, acest lucru necesită identificarea avariilor locale care trebuie luate în considerare în 
procesul de proiectare. 

În cazul în care se face trimitere la proiectul actual al (EN 1991-1-7 2006), avariile locale care trebuie 
luate în considerare pentru structurile incluse în grupul superior al Claselor de Consecințe (CC 2b și 
CC3) sunt înlăturarea teoretică a fiecărui stâlp sau fiecare grindă care susține un stâlp, sau a oricărei 
secțiuni a pereților portanți (câte un element/secțiune pe rând pentru fiecare nivel al clădirii). 

Conceptul de „eliminare teoretică a stâlpului” menționat în (EN 1991-1-7 2006) reprezintă eliminarea 
întregului stâlp pe înălțimea liberă dintre îmbinările de la nivelul celor două etaje. Elementul este 
eliminat fără a afecta nodurile/îmbinările. Eliminarea teoretică a unui stâlp poate să nu fie întotdeauna 
conservativă, din cauza posibilităților infinite de scenarii de încărcare și de interacțiuni între structura 
și încărcare. Însă, pentru o evaluare corespunzătoare a capacității sistemului structural de a transfera 
încărcările prin căi alternative (în urma eliminării unui element), eliminarea teoretică este considerată 
un scenariu de analiză eficient și practic. 

În Eurocoduri nu se menționează dacă această eliminare teoretică a stâlpului trebuie să fie considerată 
instantanee sau „cvasi-statică”. Luarea în considerare a unei eliminări „cvasi-statice” permite (i) 
utilizarea unor instrumente mai simple, deoarece nu este necesar să se țină seama de efectele 
dinamice și (ii) să se indice în mod corespunzător capacitatea unei structuri de a activa căi alternative 
de transfer al încărcărilor. Cu toate acestea, luarea în considerare a cedării locale instantanee 
maximizează efectele inerțiale; în special, s-a demonstrat că pierderea bruscă a stâlpului oferă o limită 
superioară pentru răspunsul ulterior al structurilor în comparație cu avariile suferite de stâlp din cauza 
unui eveniment de explozie (Gudmundsson and Izzuddin 2010). În plus, elementele avariate pot avea 
capacitate reziduală, care nu este luată în considerare implicit, cu excepția cazului în care se aplică 
metoda rezistenței reziduale. 

După cum s-a menționat anterior, trebuie avută în vedere eliminarea rând pe rând a fiecărui element 
de susținere în conformitate cu (EN 1991-1-7 2006), ceea ce poate conduce la un efort semnificativ în 
proiectare. Pentru aceasta, există posibilități de reducere a numărului de scenarii de avarie la nivel 
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local care trebuie luate în considerare în procesul de proiectare, în special în cazul structurilor 
obișnuite. Pentru acestea, pot fi identificate scenarii de proiectare având în vedere posibila simetrie 
structurală, similitudinea condițiilor de margine și alte principii de raționament tehnic. Conform UFC 
04-023-03 (DoD 2016), este necesar să se ia în considerare cel puțin următoarele scenarii de pierdere 
a unui stâlp pentru un plan de etaj (minim de scenarii) (a se vedea Figura 25): 

• Stâlpii externi și cei interni lângă mijlocul laturii scurte și mijlocul laturii lungi; 
• Stâlpii de la colțurile clădirii; 
• Stâlpii din locurile în care geometria planului structurii se modifică semnificativ, cum ar fi 

reducerea bruscă a dimensiunii traveei sau colțul interior; 
• Stâlpii pentru care stâlpii adiacenți sunt încărcați ușor sau travei adiacente cu diferite 

dimensiuni aferente; 
• Locații în care elementele formează cadre cu diferite orientări sau la diferite elevații; 
• Locații în care structura are orice discontinuitate a încărcării verticale (adică, condiții de 

transfer al încărcării) (GSA 2016). 

În ceea ce privește poziția în elevație (nivelul clădirii), trebuie luate în considerare următoarele: 

• Primul nivel deasupra solului; 
• Primul nivel situat sub acoperiș; 
• Un nivel situat la jumătatea înălțimii; 
• Un nivel situat deasupra locației unei îmbinări de continuate la stâlp sau a unei schimbări în 

dimensiunea stâlpului (modificarea secțiunii transversale). 

 

Figura 25. Scenarii de eliminare a stâlpilor exteriori si interiori (DoD 2016) 

În cazul scenariului de avarie locală luat în considerare, amploarea avariilor pe care le-ar crea trebuie 
să fie limitată. Anexa A la versiunea actuală a EN 1991-1-7 (EN 1991-1-7 2006) și Anexa E la proiectul 
propus pentru a doua generație a EN 1990 (prEN 1990:2019 2019) limitează această valoare la 15 % 
din suprafața etajului sau 100 m2, oricare dintre acestea este mai mică, pentru fiecare din cele două 
niveluri adiacente stâlpului eliminat. Cu toate acestea, limita acceptabilă a avariilor poate fi definită de 
client sau de autoritățile relevante pe baza obiectivelor de performanță în funcție de importanța 
structurii și de consecințele unor astfel de avarii asupra siguranței vieții, a protecției bunurilor de 
valoare sau a reducerii la minimum a timpului de nefuncționare a clădirii. 
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În cazul în care pentru scenariul respectiv limita de avarie nu poate fi respectată, înseamnă că acest 
scenariu (avarie locală) nu poate fi acceptat, astfel încât pentru elementul de sprijin care a fost 
presupus cedat trebuie să fie prevenită cedarea iar elementul să fie proiectat ca un element cheie. 

 

Figura 26. Limita acceptabilă de avarie în cazul eliminării unui stâlp pentru o structură în cadre, în care limita 
„A” este de 15 % din suprafața nivelului sau de 100 m2, oricare dintre acestea este mai mică pentru fiecare din 

cele două niveluri adiacente, iar „B” este stâlpul eliminat în mod teoretic: a) vedere în plan; b) vedere în secțiune 
(EN 1991-1-7 2006) 

5.3 Metodele căilor alternative de transfer al încărcărilor 
O structură care pierde un stâlp poate fi împărțită în două părți principale, după cum se arată în Figura 
27: 

• partea direct afectată (DAP), care reprezintă partea de clădire direct afectată de pierderea 
stâlpului, adică, grinzile, stâlpii și nodurile grindă-stâlp care sunt chiar deasupra stâlpului în 
cauză; 

• partea indirect afectată (IAP), care include restul structurii; aceasta este afectată de 
dezvoltarea încărcărilor în partea direct afectată dar, evident, aceste forțe sunt la rândul lor 
influențate de răspunsul propriu al părții indirect afectate. 

Dacă se face o secțiune prin structură în partea de sus a stâlpului care cedează (a se vedea Figura 27), 
se pot identifica forțele interne în direcția verticală: (i) forțele de forfecare V1 și V2 la extremitățile 
grinzii apropiate de stâlpul care cedează, (ii) forța axială Nup din stâlpul imediat de deasupra stâlpului 
care cedează și (iii) forța axială Nlo din stâlpul care cedează. 

                                  . 

Figura 27. Reprezentare schematică a unui cadru în timpul pierderii unui stâlp (stanga) și secțiune prin structură 
în partea de sus a stâlpului care cedează (dreapta) 
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În Figura 28 este ilustrată o curbă reprezentând evoluția deplasării verticale DA în funcție de încărcarea 
normală Nlo din stâlpul care cedează în timpul evenimentului excepțional (a se vedea Figura 27). 

 

Figura 28. Evoluția Nlo în funcție de deplasarea verticală de la partea superioară a stâlpului care cedează 

• De la punctul (1) la punctul (2) (Faza 1), încărcările de proiectare care sunt prezente pe 
structură atunci când are loc acțiunea accidentală se aplică progresiv; Forța axială Nlo din 
stâlpul AB crește până când atinge o valoare Nlo.design (Nlo este prezentat cu semnul negativ care 
arată că forța este de compresiune) în timp ce DA rămâne aproximativ egală cu 0. 

• De la punctul (2) până la punctul (5), stâlpul este eliminat progresiv ca urmare a acțiunii 
accidentale. Forța de compresiune din stâlpul AB scade până când atinge o valoare egală cu 0 
la punctul (5), în care stâlpul este considerat eliminat complet. În același timp, valoarea lui DA 
crește. De-a lungul acestei faze, pot fi identificate mai multe tipuri de răspuns structural care 
pot să apară: 

a) De la punctul (2) la punctul (4) (Faza 2): În această fază, partea direct afectată trece de la 
o comportare complet elastică (de la punctul (2) la punctul (3)) la un mecanism plastic 
global. La punctul (3), apar primele articulații plastice în partea direct afectată, în timp ce, 
la punctul (4), s-au dezvoltat mecanismele plastice complete pentru grindă. În mod 
evident, această contribuție, care este ilustrată în Figura 29, poate apărea numai atunci 
când nodurile cu rezistență parțială sau totală leagă extremitățile grinzii de stâlpi; pentru 
nodurile cu rezistență parțială, articulațiile plastice apar în noduri; în cazul utilizării 
nodurilor cu rezistență totală sau suprarezistență, articulațiile plastice se dezvoltă direct în 
secțiunile de la capetele grinzii (a se vedea Secțiunea 2.2.1). 

 

Figura 29. Dezvoltarea mecanismului plastic în grinzi în cazul metodei DAP 

În unele situații specifice, care vor fi detaliate în următoarele secțiuni, această contribuție a 
„mecanismului plastic” la robustețea structurală este completată de o așa-numită contribuție 
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a “efectului de arc în grinzi”. Acest efect de “arc” este ilustrat in Figura 30 pentru grinzile 
inferioare DAP ale structurii prezentate în Figura 29. De fapt, din cauza înălțimii reale a grinzii 
(care nu este zero) și a condițiilor cinematice care trebuie respectate pentru a forma 
mecanismul, punctele C și D trebuie mai întâi să se îndepărteze unul de celălalt înainte de a se 
apropia progresiv când deplasarea verticală devine semnificativă. Acest lucru induce forțe de 
compresiune în grinzi și produce efectul „de arc” (forțele de compresiune pot fi vizualizate sub 
forma unui arc care rezultă din înclinația diagonalelor grinzilor în Figura 30). Rezistența acestui 
mecanism de arc depinde în mare măsură de capacitatea punctelor C și D de a se deplasa 
relativ unul către altul. Resortul longitudinal KH,c din Figura 30 reprezintă această capacitate 
relativă de mișcare. În structura specifică prezentată în Figura 30, deplasarea orizontală a 
punctului D este împiedicată de prezența unui sistem eficient de contravântuiri în partea 
dreaptă a structurii (acesta se materializează prin reazeme laterale la fiecare nivel în Figura 
29). Acest lucru duce la o valoare infinită pentru KH,c,right. Pentru punctul C, pe de altă parte, 
capacitatea de deplasare laterală este legată de rigiditatea KH,c,left a părții stângi a IAP sub 
acțiunea forței de compresiune a DAP generate de efectul de arc. În cazul în care un al doilea 
sistem de contravântuiri este instalat pe partea stângă a structurii, atunci rigiditatea arcului 
KH,c,left ar fi, de asemenea, aproape infinită și efectul de arc rezultat ar fi semnificativ. 
Dimpotrivă, în cazul în care KH,c,left este destul de scăzută, efectul de arc va fi neglijabil. În mod 
simplificat, valorile KH,c,right și KH,c,left sunt combinate, așa cum se indică în Figura 30, într-un 
coeficient de rigiditate echivalent KH,c. Geometria și proprietățile nodurilor grindă-stâlp pot 
influența, de asemenea, efectul de arc; acest lucru va fi discutat în continuare în secțiunile 
relevante. 

 
Figura 30. Dezvoltarea efectului de arc în DAP 

b) De la punctul 4 până la punctul 5 (Faza 3): În această fază (Figura 31), sunt observate 
deplasări mari în partea direct afectată și, prin urmare, efectele de ordinul al doilea joacă 
un rol important. În grinzile inferioare ale părții direct afectate se dezvoltă acțiuni catenare 
semnificative. După cum se explică mai jos, după formarea mecanismelor plastice în 
grindă, punctele C și D se apropie și, în cazul în care această mișcare este oarecum 
împiedicată (KH,c este acum înlocuit de KH,t), apar forțe membranare (de întindere) în grinzi, 
care au o contribuție semnificativă la robustețea structurii. 
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Figura 31. Dezvoltarea efectelor catenare în DAP 

În funcție de tipul de noduri și de sistemul structural, poate să apară sau nu fiecare din cele trei 
componente care contribuie la robustețe. Acest punct va fi abordat în secțiunile următoare, acolo unde 
este necesar. 

Trebuie remarcat faptul că, pentru a beneficia de diferitele contribuții la robustețe enumerate mai sus, 
trebuie respectate în mod imperativ următoarele condiții: 

- rezistența părții direct afectate și a componentelor sale (grinzi și noduri) este adecvată; 
- diferitele elemente structurale au o ductilitate suficientă și/sau o capacitate de rotire suficientă 

pentru a ajunge la deplasarea verticală D aferentă punctului (5); în zona apropiată de nodurile cu 
rezistență totală, se cere o ductilitate suficientă in nod și in partea grinzii conectate în timp ce, în 
cazul nodurilor cu suprarezistență, ductilitate este cerută numai în secțiunea grinzii. 

În plus, încărcările care sunt transferate din partea direct afectată în partea indirect afectată nu trebuie 
să inducă cedarea prematură a elementelor din partea indirect afectată. Din acest punct de vedere, 
pot fi identificate trei moduri de cedare (Figura 32): 

- flambajul stâlpilor din IAP adiacenți stâlpului pierdut, care vor fi supuși unor forțe de compresiune 
suplimentare; 

- dezvoltarea unui mecanism plastic global în partea indirect afectată sub acțiunea forțelor de 
membrană transferate de DAP la IAP a structurii; 

- flambajul în compresiune al grinzilor superioare ale DAP ca urmare a unei posibile dezvoltări 
progresive, în întreaga structură, a unui efect de arc indus, în cazul specific prezentat în Figura 32 prin 
deformabilitatea laterală a părții stângi a IAP a structurii. 

 

Figura 32. Moduri de cedare posibile în IAP 
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Toate aceste condiții, atât pentru zonele din DAP, cât și pentru cele din IAP, trebuie luate în considerare 
și verificate în mod corespunzător pentru a garanta nivelul solicitat de robustețe structurală care 
urmează să fie asociat celor trei contribuții definite mai sus (mecanismul plastic, efectul de arc al 
grinzilor și efectul catenar). 

În cele din urmă, trebuie subliniată contribuția semnificativă a planșeelor din beton la robustețea 
structurală. Atunci când planșeele sunt legate în mod adecvat de grinzile de oțel, astfel încât să lucreze 
ca elemente compuse, beneficiul lor asupra DAP (mecanism de grindă / efectul de arc / efectul catenar) 
poate fi acoperit direct prin definirea secțiunii grinzii ca secțiune compusă oțel-beton. Atunci când nu 
este avută în vedere nicio acțiune compusă între planșeele de beton și grinzile de susținere, nivelul de 
rezistență al planșeului poate fi, de asemenea, luat în considerare în evaluarea robusteții. În plus, 
indiferent de caz (acțiune compusă sau nu), planșeele au o influență pozitivă asupra valorilor 
coeficienților de rigiditate din legături, Kc și Kt.  

Aceste aspecte vor fi prezentate în secțiunile următoare, utilizând succesiv cele patru metode de 
proiectare posibile pentru punerea în aplicare a metodei căilor alternative de transfer al încărcărilor: 
metoda prescriptivă (Secțiunea 5.3.1), metoda analitică (Secțiunea 5.3.2), metoda numerică 
simplificată (Secțiunea 5.3.3) și metoda numerică completă (Secțiunea 5.3.4). 

Trei dintre acestea (metoda analitică, metoda numerică simplificată și metoda numerică completă) au 
ca scop cuantificarea celor trei contribuții structurale la robustețe enumerate mai sus. Spre deosebire 
de acestea, metoda prescriptivă propune un set de verificări care nu sunt direct legate de răspunsul 
real al structurii. 

Atunci când se iau în considerare aspecte dinamice care nu sunt acoperite prin aplicarea metodei 
analitice avansate, a metodei numerice simplificate sau a metodei numerice complete, există 
posibilitatea obținerii răspunsului dinamic pe baza răspunsului static. Această procedură este 
prezentată în Secțiunea 5.3.5. 

5.3.1 Metode prescriptive 
Metoda legării este o metodă de proiectare prescriptivă indirectă care urmărește asigurarea unui nivel 
minim de robustețe structurală și rezistență la colaps progresiv/disproporționat. Aplicarea metodei 
asigură atingerea unui nivel minim de continuitate și rezistență între diferitele elemente structurale 
prin legături orizontale și verticale, așa cum se prezintă în Figura 33. Metoda legării este adoptată de 
majoritatea normelor de proiectare, inclusiv de ghidurile de proiectare pentru rezistența la colaps 
progresiv și/sau disproporționat al structurilor, de exemplu EN 1991-1-7 (EN 1991-1-7 2006), UFC 4-
023-03 (DoD 2016), ASCE/SEI 7-16 (ASCE 2017) și IBC 2009 (ICC 2018). Aplicarea metodei este limitată 
la structurile cu risc scăzut și mediu. 

Cerințele de legare sunt de obicei specificate fie numai pentru elementele/componentele orizontale, 
fie atât pentru elementele/componentele orizontale, cât și pentru cele verticale, în funcție de nivelul 
de risc asociat structurii și de consecințele colapsului acesteia. În special, în EN 1991-1-7, legarea 
orizontală este necesară pentru grupul inferior al Clasei de Consecințe 2 (CC2a – a se vedea Secțiunea 
3), în timp ce legarea orizontală și cea verticală sunt necesare pentru grupul superior al Clasei de 
Consecințe 2 (CC2b – a se vedea Secțiunea 3). 
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Figura 33. Legături minime pentru structurile în cadre (Stylianidis 2011) 

5.3.1.1 Legături orizontale 
5.3.1.1.1 Metoda propusă în EN 1991-1-7 
În conformitate cu EN 1991-1-7, trebuie să fie prevăzute legături orizontale de-a lungul perimetrului 
fiecărui nivel și al acoperișului și la interior în două direcții ortogonale, pentru a lega stâlpul și 
elementele de perete de structura clădirii (a se vedea Figura 34). În general, legarea orizontală poate 
fi asigurată de grinzile de oțel (și îmbinările lor), de armăturile de oțel din planșeul de beton sau de 
armătura și tabla cutată de oțel în cazul planșeelor compuse. În cazul tablei cutate, pentru a se lua în 
calcul această legare, legătura trebuie să acționeze în lungul cutei iar tabla trebuie să fie fixată direct 
pe grinda de oțel cu ajutorul conectorilor de forfecare (sudați prin tablă de talpa grinzii). 

În normele actuale, atât elementele cât și legăturile orizontale trebuie să fie concepute astfel încât să 
reziste unor niveluri minime ale forțelor de legătură. Astfel, in EN 1991-1-7 sunt propuse nivele minime 
ale rezistenței la întindere care, pentru structurile în cadre, pot fi estimate utilizând următoarele 
formule: 

 𝑇; = 0.8(𝑔< + 𝜓𝑞<)𝑠𝐿																𝑠𝑎𝑢																75	𝑘𝑁, oricare	este	mai	mare	 (21) 

 𝑇= = 0.4(𝑔< + 𝜓𝑞<)𝑠𝐿															𝑠𝑎𝑢																75	𝑘𝑁, oricare	este	mai	mare	 (22) 

unde: 

𝑇;  este forța de întindere de proiectare pentru legăturile interne; 
𝑇= este forța de întindere de proiectare pentru legăturile perimetrale; 
𝑔< este încărcarea permanentă aplicată pe suprafața planșeului luat în considerare; 
𝑞< este încărcarea variabilă aplicată pe suprafața planșeului luat în considerare; 
𝑠 este distanța medie dintre legăturile adiacente (s = (s1 + s2)/2 – a se vedea Figura 34); 
𝐿 este lungimea legăturii (Figura 34); 
𝜓 este factorul de combinare relevant al efectelor de acțiune pentru situațiile de proiectare 

accidentală, așa cum sunt definite în EN 1990 (CEN 2005). 



63 

 
Figura 34. Legături orizontale pentru un nivel al clădirii 

În plus, EN 1991-1-7 conține si alte prevederi care trebuie aplicate. Astfel, trebui să se asigure legăturile 
orizontale: 

• în linii continue; 
• în cazul legăturilor perimetrale, acestea să fie aranjate cât mai aproape posibil de marginile 

planșeului; 
• în cazul legăturilor care urmează să fie prevăzute pe liniile stâlpilor, acestea trebuie aranjate 

cât mai aproape posibil de liniile acestora; 
• astfel încât 30% sau mai mult din legături sunt situate în imediata apropiere a axelor 

construcției care trec prin stâlp. 

După cum s-a menționat deja, elementele și nodurile trebuie să fie în măsură să susțină forțele de 
legătură considerate a fi aplicate independent de alte încărcări, chiar dacă aceste elemente sunt, de 
asemenea, utilizate pentru a susține încărcările gravitaționale (de exemplu, grinzi de planșeu folosite 
ca elemente de legare). Verificarea elementelor supuse la forțe de întindere are un nivel de dificultate 
redus. În schimb, caracterizarea comportării nodurilor supuse la forțe de întindere și, în special, 
evaluarea rezistenței lor la întindere în stadiul elastic și în stadiul ultim nu este acoperită în mod explicit 
în versiunea actuală a Eurocodurilor. În Anexa A.1 sunt propuse relații care permit caracterizarea 
nodurilor structurale supuse la forțe axiale. În cadrul prezentei metode, forțele de întindere pot fi 
comparate cu rezistența finală a elementelor structurale. 

Pentru a asigura eficiența metodei prescriptive și activarea legăturilor dintre elemente, este necesară 
garantarea unui nivel minim de ductilitate, în special la extremitățile grinzilor, pentru a permite o 
capacitate minimă de deformare a sistemului structural. Cu toate acestea, chiar dacă aceste cerințe 
minime de ductilitate sunt menționate în mod clar în EN 1991-1-7, nu sunt furnizate recomandări 
specifice cu privire la ceea ce se înțelege prin „nivel minim” de ductilitate și cu privire la modul de 
verificare a acestuia. 

Dacă la extremitățile grinzilor sunt utilizate noduri cu suprarezistență, această ductilitate va fi asigurată 
la nivelul grinzii. În astfel de situații, se recomandă utilizarea de secțiuni transversale de Clasa 1 pentru 
momentul încovoietor (pozitiv și negativ). În cazul nodurilor cu rezistență totală, ductilitatea este 
necesară atât pentru nod cât și pentru grindă, în timp ce, în cazul în care sunt utilizate noduri cu 
rezistență parțială sau noduri simple, această ductilitate/capacitate de deformare va fi necesară la 
nivelul nodurilor. Se poate face trimitere la Secțiunea 2.2, unde sunt prevăzute criterii pentru a asigura 
o capacitate minimă de deformare a nodurilor structurale. 

Trebuie subliniat faptul că forțele de întindere minime de proiectare calculate prin procedura 
menționată mai sus sunt definite pentru a asigura un nivel minim de continuitate/redundanță pentru 
planșeu și nu reflectă în întregime nivelul forțelor de întindere care ar putea apărea în cazul unei 
pierderi complete a stâlpului, forțe care sunt, în general, mult mai mari. De asemenea, nu se poate 
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stabili o legătură clară între capacitatea de legare și rezistența efectivă la colaps progresiv (Nethercot 
et al., 2010; Vlassis et al., 2008), astfel că eficiența acestei metode rămâne discutabilă. 

5.3.1.1.2 Prevederi pentru planșeele compuse 
În cazul planșeelor compuse, adică planșeele la care talpa superioară a grinzii de oțel este conectată la 
placa de beton, metoda prezentată mai sus poate fi utilizată în siguranță, chiar dacă se neglijează 
caracterul compus al planșeului. Cu toate acestea, în cazul unui scenariu de pierdere a stâlpului, o astfel 
de soluție structurală permite dezvoltarea acțiunii de membrană în grinzile compuse și în placa 
conectată, ceea ce duce la activarea de căi alternative de transfer al încărcărilor. Eficiența acestei soluții 
a fost demonstrată prin teste experimentale efectuate în Europa (Kuhlmann et al., 2017; Zandonini et 
al., 2014). 

Pentru a asigura eficiența soluției compuse, este recomandată utilizarea unei rețele de grinzi de oțel 
dispuse după cele două direcții principale având talpa superioară a grinzilor conectată la placă. Acest 
lucru garantează o bună conlucrare între elementele de oțel și placă pe ambele direcții și asigură, de 
asemenea, o ancorare corespunzătoare a plăcii în grinzile laterale atunci când se dezvoltă forțele de 
membrană. 

În studiile recente (Demonceau et al., 2013; Kuhlmann et al., 2017), s-a demonstrat că (i) forțele de 
membrană se dezvoltă în principal în placa planșeelor compuse, în timp ce în grinzile compuse forțele 
de întindere sunt limitate și (ii) activarea acestor forțe de membrană necesită mult mai puțină 
capacitate de deformare la nivelul grinzilor structurale. În consecință, activarea căilor alternative de 
transfer al încărcărilor în planșeele compuse va necesita (i) grinzi compuse cu un nivel minim de 
ductilitate la extremitățile lor pentru a permite dezvoltarea unui mecanism plastic și (ii) detalii 
constructive corespunzătoare la plăci, în special în ceea ce privește armarea. 

După cum s-a menționat anterior, grinzile compuse vor fi în principal supuse la încovoiere, forțele de 
întindere fiind limitate. În consecință, ductilitatea la nivelul extremităților grinzii compuse este 
necesară numai pentru momentele încovoietoare. În practică, în funcție de caracteristicile nodurilor 
de la extremitățile grinzilor compuse, pot fi întâlnite patru situații: 

- se utilizează noduri cu suprarezistență și astfel ductilitatea este cerută la nivelul grinzilor 
compuse. Având în vedere că obiectivul este de a dezvolta un mecanism plastic cu un nivel 
minim de capacitate de deformare, se recomandă utilizarea unor secțiuni transversale de Clasa 
1 pentru momente de încovoiere pozitive și negative. 

- se utilizează noduri cu rezistență totală și astfel ductilitatea este cerută atât la nivelul nodurilor 
cat și al grinzilor. 

- se utilizează noduri cu rezistență parțială și astfel ductilitatea este cerută la nivelul nodurilor. 
În această situație, se face trimitere la Secțiunea 2.2 în cazul în care sunt furnizate recomandări 
de proiectare pentru a asigura un nivel minim de ductilitate pentru nodurile cu rezistență 
parțială. 

- se utilizează noduri simple și astfel este necesar un nivel minim de capacitate de rotire la nivelul 
nodurilor. Într-o astfel de situație, se face din nou trimitere la Secțiunea 2.2, unde sunt 
furnizate recomandări de proiectare pentru a asigura un nivel minim al capacității de rotire 
pentru nodurile simple. 

În ceea ce privește conlucrarea cu placa, pot fi avute în vedere diferite soluții: plăci de beton armat 
monolit, plăci de beton armat folosind elemente prefabricate din beton, sau plăci compuse. În 
proiectul actual al Eurocode 4 (EN 1994-1-2 2005), nu sunt furnizate recomandări specifice privind 
proiectarea sau detalii constructive pentru a garanta posibilitatea activării forțelor de membrană în 
placă, dar sunt prezentate cerințe minime în Eurocode 2 (EN 1992-1-1 2005), mai precis în Secțiunea 
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9.10.2, care oferă un sistem de legare pentru planșeu. Astfel, pentru planșee compuse, se recomandă 
să se urmeze cerințele minime din Eurocode 2. Aplicarea acestei recomandări poate fi considerată o 
metodă prescriptivă de legare specifică planșeelor compuse. 

Pentru conlucrarea cu placa de beton armat monolit, cerințele din Eurocode 2 menționate mai sus pot 
fi aplicate direct. Pentru conlucrarea cu placa pentru care se utilizează elemente prefabricate din 
beton, pe lângă cerințele din Eurocode 2 menționate mai sus, în (CEN/TC250/SC4 2020) se propun 
norme specifice pentru a asigura ancorarea corespunzătoare a plăcii pe suport (a se vedea Figura 35). 

 
Figura 35. Acțiunea de legătură în placa planșeului din elemente de beton prefabricat (conform N 2040, 

2020) 

Pentru plăcile compuse tabla cutată - beton nu sunt încă disponibile recomandări specifice. Testele 
efectuate la Universitatea Politehnica Timișoara (Dinu et al. 2015) au arătat că se poate produce o 
separare între placa de beton și tabla cutată atunci când se dezvoltă deformații semnificative, separare 
care poate limita posibilitatea de a dezvolta forțe semnificative de membrană în planșeul compus. 
Acest lucru necesită investigații suplimentare pentru a propune detalii constructive adecvate care să 
evite această separare și care să asigure un răspuns mai eficient în cazul scenariului de pierdere a 
stâlpului. 

5.3.1.1.3 Noua metodă propusă de PT 2 al CEN TC250 Working Group 6 
În (CEN/TC250/WG6 2020), s-a propus o nouă metodă dezvoltată de B. Izzuddin și prezentată ca 
alternativă la metoda de legare cerută în prezent în EN 1991-1-7. Această metodă permite o estimare 
mai bună a forțelor de întindere la care trebuie să reziste elementele de legare pentru a preveni 
pierderea stâlpului, luând în considerare diverse niveluri de ductilitate, tipologia planșeului și posibilele 
efecte dinamice. Formula generală pentru calculul forței minime de întindere este următoarea: 

 𝑇 ≥ η. 𝜌. h
𝑖*
𝛼jk

. 𝑃 (23) 

unde: 

• T este forța de întindere din elementul de legătură luat în considerare; 
• h  este un coeficient de amplificare care ține cont de posibilele efecte dinamice 
• r  este un factor de reducere pentru a ține cont de diferite efecte, cum ar fi ecruisarea si 

interacțiunea dintre forța de întindere și momentul încovoietor; 
• if este un factor de intensitate a forței de legătură în funcție de sistemul în cauză; 
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• 𝛼j = >
,.5

  este un coeficient care ține cont de capacitatea de rotire a corzii a (în rad) pentru 
diferite tipologii structurale; 

• P este o încărcare echivalentă pentru a ține cont de încărcările aplicate pe planșeul luat în 
considerare. 

Această formulare este prezentată ca una „universală”, care poate fi utilizată indiferent de materialele 
utilizate și de tipologia structurală. Aceasta necesită o caracterizare adecvată a coeficienților 
constituenți. În (CEN/TC250/WG6 2020), se propun valori diferite pentru if și P pentru grinzile cu două 
deschideri, legăturile planșeelor armate pe ambele direcții și legăturile planșeelor armate pe o singură 
direcție, supuse unor condiții de încărcare diferite. Pentru calculul coeficientului a, capacitatea de 
rotire calculată nu este cea care corespunde ductilității la rotire, adică rotirea corespunzătoare atingerii 
rezistenței plastice in elementul structural, ci cea care corespunde cedării elementului structural. Până 
în prezent, nu sunt disponibile metode ușor de aplicat pentru a calcula o astfel de capacitate de rotire, 
în special pentru structuri din oțel și compuse oțel-beton. Cu toate acestea, în cazul nodurilor cu 
rezistență parțială, pot fi utilizate în condiții de siguranță valorile ductilității la rotire calculate cu 
prevederile din Secțiunea 2.2.3. De asemenea, se consideră că formularea propusă este valabilă dacă 
este disponibil un nivel minim de capacitate de rotire amin. Criteriile pentru definirea valorilor amin sunt 
propuse în (CEN/TC250/WG6 2020). 

Pentru amplificarea dinamică h, se menționează că, în absența unor date suplimentare, se poate 
adopta conservativ h = 2. Calculul mai exact al acestui coeficient se poate face folosind propunerile din 
(CEN/TC250/WG6 2020). 

Metoda se bazează pe anumite ipoteze privind comportarea structurii adiacente (ex. rigiditatea 
orizontală la extremitățile elementelor legate este ridicată) și de aceea se recomandă verificarea 
acesteia din urmă pentru forțele de legătură. În (CEN/TC250/WG6 2020), sunt furnizate criterii pentru 
a verifica dacă această rigiditate este suficientă. Pentru structurile în care este posibilă activarea 
efectelor de diafragmă, se poate presupune că aceste criterii sunt îndeplinite. 

După cum se poate observa din descrierea metodei, aceasta necesită caracterizarea mai multor 
parametri și, în special, analiza structurii adiacente. Acesta este motivul pentru care această metodă 
poate fi considerată o metodă hibridă, care combină criterii prescriptive și abordări analitice. 

5.3.1.2 Legături verticale 
Legăturile verticale permit redistribuirea încărcărilor prin dezvoltarea unor căi alternative de transfer 
al încărcărilor, așa cum este ilustrat în Figura 36. Legăturile verticale sunt influențate in principal de 
capacitatea la întindere a îmbinării de continuitate a stâlpului. Prin urmare, pentru a susține planșeele 
superioare stâlpului cedat și a redistribui încărcarea la restul structurii nedeteriorate, îmbinările 
trebuie să reziste forțelor de întindere care se pot dezvolta în urma pierderii stâlpului. 

În Eurocode 1 partea 1-7 (EN 1991-1-7 2006), sunt date cerințe pentru legăturile verticale: 

• toți stâlpii din structură trebuie legați continuu de la fundație la acoperiș; 
• legătura trebuie să fie capabilă să reziste la o forță de întindere corespunzătoare celei mai mari 

reacțiuni verticale de proiectare provenită din încărcările permanente și variabile aplicate în 
condiții normale de proiectare la stâlpul de la oricare nivel. 
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Figura 36. Căi alternative de transfer al încărcărilor dezvoltate prin legătura verticală 

Verificarea îmbinărilor de continuitate pentru stâlpi supuși la forțe de întindere nu este inclusă explicit 
în Eurocoduri. În Anexa A.1 sunt propuse recomandări pentru caracterizarea îmbinărilor și nodurilor la 
forțe de întindere. 

5.3.2 Metode analitice 
În această secțiune sunt propuse metode analitice cu nivele diferite de complexitate. Cele mai simple 
metode urmăresc o estimare sigură a răspunsului structural în cazul unui scenariu de pierdere a 
stâlpului, în timp ce cele mai avansate urmăresc o estimare mai precisă. 

Această secțiune se va concentra mai întâi asupra posibilei contribuții a plăcii. Apoi, vor fi propuse 
metode analitice simplificate pentru diferite tipologii structurale. În cele din urmă, va fi prezentată o 
metodă analitică avansată. 

Înainte de a aborda aceste subiecte, trebuie făcută o remarcă preliminară importantă. În secțiunile 
5.3.2.2 (Metode analitice simplificate pentru structuri cu noduri simple), 5.3.2.3 (Metode analitice 
simplificate pentru structuri cu noduri cu rezistență parțială) și 5.3.2.4 (Metode analitice simplificate 
pentru structuri cu noduri cu rezistență totală), efectul de șaibă rigidă pentru fiecare nivel se ia în 
considerare datorită prezenței plăcilor de beton. Ca rezultat, partea indirect afectată poate fi 
considerată ca infinit rigidă în plan orizontal, ceea ce induce o distribuție egală a forțelor de membrană 
în nivelurile situate deasupra stâlpului pierdut. În structurile în care această condiție nu este 
îndeplinită, forțele de membrană se vor distribui între niveluri în funcție de rigiditățile lor laterale 
relative. 

Într-o astfel de situație, sunt necesare modele mai avansate și se poate face trimitere la secțiunea 
5.3.2.5 (Metoda analitică avansată) sau la secțiunile 5.3.3 și 5.3.4 (metode numerice). În acest caz, pot 
apărea moduri de cedare specifice legate de această variație a rigidității pe înălțimea părții indirect 
afectate, care trebuie verificate. Acestea au fost ilustrate în Figura 32: 

- dezvoltarea unui mecanism plastic global în partea indirect afectată sub acțiunea forțelor de 
membrană transferate de la partea direct afectată la cea indirect afectată a structurii; 

- flambajul la compresiune al grinzilor superioare din zona direct afectată ca urmare a unei posibile 
dezvoltări progresive, în întreaga structură, a unui efect de arc indus de deformabilitatea laterală 
a părții laterale a IAP a structurii. 



68 

În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că trebuie făcută verificarea rezistenței la flambaj a stâlpilor 
adiacenți stâlpului pierdut din IAP (a se vedea Figura 32) în toate cazurile, indiferent de rigiditatea IAP. 
Această verificare va fi efectuată prin considerarea unei supraîncărcări individuale a acestor stâlpi, în plus 
față de acțiune, egală cu jumătate din 𝑁@$,4B+;:- în structuri 2D și un sfert din 𝑁@$,4B+;:- în structuri 3D. 

5.3.2.1 Contribuția plăcii 
După cum se menționează în Secțiunea 5.1, plăcile pot juca un rol cheie în modul în care structura se 
comportă în cazul pierderii unui stâlp. Pentru plăcile situate deasupra stâlpului pierdut, acest 
eveniment înseamnă pierderea unui suport vertical, creșterea distanței libere și respectiv a 
deformațiilor. 

Comportarea plăcilor de beton armat supuse unor deformații mari este investigată de mulți ani, fiind 
disponibile în literatura de specialitate modele cu diferite grade de complexitate. Cele mai multe dintre 
acestea se bazează pe aplicarea preliminară a teoriei liniilor de curgere (de ordinul I) - propusă de 
Johansen (Hognestad 1953). Această metodă necesită în primul rând alegerea unui mecanism de 
cedare plastică în placă și apoi, prin aplicarea principiului lucrului mecanic virtual, calculul rezistenței 
plastice ca o limită superioară. Când se atinge rezistența plastică, se presupune că fisurile și curbura 
plăcii sunt concentrate de-a lungul liniilor de curgere (a se vedea exemplele din Figura 37). Se 
presupune că regiunile înconjurate de aceste linii de curgere rămân elastice și plane și au rotire de corp 
rigid în jurul liniilor de curgere. Modelul liniei de curgere este afectat de mai mulți parametri, cum ar 
fi capacitățile plastice la încovoiere ale secțiunilor transversale ale plăcii, condițiile de margine și 
geometria plăcii. Modelele propuse inițial pentru plăcile de beton armat pot fi aplicate cu ușurință și 
în condiții de siguranță la plăcile compuse, luând în considerare contribuția plăcilor de beton armat 
situate deasupra cutelor tablei cutate, adică neglijând contribuția tablei de oțel și a betonului din 
interiorul cutelor. Această procedură se poate aplica atât la plăcile conectate cât și la cele neconectate 
de grinzile de oțel, însă prezența unei plăci conectate poate influența modelul liniei de curgere. În 
Figura 37, modelul din stânga se poate aplica în ambele situații, în timp ce cel din dreapta reprezintă 
un posibil model de linie de curgere numai în absența grinzilor conectate. 

Prin aplicarea acestei teorii la plăcile situate deasupra stâlpului pierdut, se poate obține o rezistență 
plastică pe suprafață, care trebuie comparată cu încărcarea aplicată pe suprafață rezultată dintr-o 
combinație accidentală. Dacă această rezistență plastică este mai mare decât încărcarea aplicată la 
fiecare nivel de deasupra stâlpului pierdut, planșeele sunt capabile să susțină încărcările accidentale 
aplicate, astfel ca structura poate fi considerată robustă. Dacă nu este îndeplinită această condiție, se 
vor forma mecanisme plastice în plăci, iar pentru a rezista scenariului de pierdere a stâlpului vor trebui 
să fie activate alte mecanisme de rezistență. 

În acest caz, o primă posibilitate este activarea efectelor de membrană. În cazul în care este pierdut un 
stâlp interior, poate fi utilizată metoda dezvoltată de Bailey (Bailey 2001). În lucrarea sa, Bailey a 
investigat capacitatea portantă a plăcilor ortotropice fără prinderi laterale și armături dispuse pe un 
singur rând, referindu-se la o metodă de echilibru și calculând forțele de membrană. În cadrul 
proiectului RFCS RobustimpImpact (Ulrike Kuhlmann et al. 2017), eficacitatea metodei combinate 
Johansen/Bailey a fost testată pe diferite scenarii de pierdere a stâlpului. Rezultatele au fost comparate 
cu cele obținute pe modele numerice cu elemente finite, fiind observate asemănări între cele două 
metode. Ca o alternativă, pot fi utilizate și instrumente numerice pentru a estima răspunsul plăcilor de 
beton, dar acestea nu intră în domeniul de aplicare a prezentei secțiuni dedicate metodei analitice. 
Pentru aceasta se face trimitere la Secțiunea 5.3.4. 

Atunci când este pierdut un stâlp exterior, poate fi luată în considerare contribuția provenită din 
dezvoltarea mecanismului plastic în placă ținând cont de liniile de curgere ilustrate în Figura 38. Cu 



69 

toate acestea, posibilitatea de a activa forțele de membrană este foarte limitată, astfel că aceasta 
poate fi neglijată. 

Posibilitățile de a activa alte contribuții structurale de „robustețe”, exceptând „mecanismul de 
curgere” și „efectul de membrană” în placă, depind foarte mult de configurația planșeului și de 
configurația globală a structurii. Aceste posibilități vor fi abordate în următoarele subsecțiuni pentru 
diferite tipologii structurale. 

 

Figura 37. Exemple de mecanisme de cedare în urma pierderii unui stâlp interior (Lemaire 2010) 

 

 

Figura 38. Exemple de mecanisme de cedare în urma pierderii unui stâlp exterior 

5.3.2.2 Metode analitice simplificate pentru structuri cu noduri simple 
În cazul în care plăcile nu sunt capabile să reziste încărcărilor asociate unui scenariu de pierdere a 
stâlpului (a se vedea Secțiunea 5.3.2.1), rămâne să se verifice contribuția posibilă a structurii metalice 
(a se vedea Secțiunea 5.3). Deoarece la capetele grinzilor sunt dispuse noduri simple, nu poate fi de 
așteptat un „mecanism plastic“ ca și contribuție la robustețe, iar posibilitatea de a dezvolta efecte de 
arc în grinzi este, de asemenea, destul de improbabilă. Dar, pe de altă parte, deplasările mari care pot 
apărea în sistemul structural pot conduce la forțe de membrană semnificative. Cu toate acestea, 
contribuția care rezultă din activarea acestor forțe de membrană nu poate fi cumulată cu contribuția 
plăcii. Într-adevăr, așa cum s-a menționat mai sus, activarea forțelor de membrană în grinzi este 
posibilă numai pentru deplasări mari, care nu sunt compatibile cu capacitatea de deformare a plăcii. 
În consecință, obiectivul final este de a vedea dacă poate fi găsit un echilibru între forțele de membrană 
activate numai în grinzi și încărcarea asociată pierderii stâlpului. 

Dezvoltarea forțelor de membrană depinde foarte mult de rigiditatea KH,t  a părții indirect afectate (a 
se vedea Secțiunea 5.3). Dacă această rigiditate este foarte mică, în partea direct afectată se vor 
dezvolta forțe de membrană neglijabile și astfel structura va fi considerată insuficient de robustă. Pe 
de altă parte, dacă această rigiditate este semnificativă, se vor dezvolta forțe de membrană mari și se 
poate găsi o nouă stare de echilibru în forma deformată. 
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Dacă placa a fost inițial proiectată să funcționeze ca o diafragmă, se poate presupune că este rigidă în 
planul său. În consecință, valoarea rigidității KH,t  a părții indirect afectate introdusă în Secțiunea 5.3 
poate fi considerată infinită, extremitățile părții direct afectate fiind complet fixate în direcție 
orizontală. Într-adevăr, atunci când aceste extremități ale grinzii au tendința de a se deplasa orizontal, 
structura vine în contact direct cu plăcile la diferite etaje; aceste contacte împiedică extremitățile să 
se deplaseze, prin activarea plăcii în compresiune în planul său. Pe baza acestei supoziții, poate fi 
evaluat răspunsul structurii în urma pierderii unui stâlp folosind teoreme statice și cinematice, adică, 
folosind ecuațiile de echilibru și de compatibilitate a deformațiilor. 

În continuare este dat un exemplu de cadre 2D cu noduri simple (vezi Figura 39), în care plăcile de 
beton care acționează ca diafragme sunt dispuse la fiecare nivel. Pentru acest cadru, forțele de 
membrană Tbeam care se dezvoltă în grinzile din partea direct afectată pot fi estimate făcând referire la 
subsistemul ilustrat în Figura 39. Datorită prezenței plăcilor la fiecare nivel (valoare infinită a KH,t), se 
dezvoltă aceeași forță de întindere în toate grinzile (presupusă a fi aceeași la fiecare nivel) părții direct 
afectate. În consecință, fiecare grindă (cu deschidere dublă) va rezista în același mod la forța axială 
care este inițial prezentă în stâlp înainte de eveniment, 𝑁@$,4B+;:- și care poate fi evaluată din 
combinația de încărcări accidentale (EN 1990 2002). În consecință, comportarea cadrului poate fi 
studiată în cele din urmă utilizând subsistemul din Figura 39 supus unei forțe 𝑁@$,4B+;:-/𝑛+3, nst fiind 
numărul de niveluri activate în partea direct afectată. 

 
Figura 39. Metoda analitică simplificată – de la un cadru 2D la un model de subsistem 

Pentru subsistemul definit, pot fi scrise următoarele ecuații pe baza unor condiții geometrice si de 
echilibru: 

 𝑁@$,4B+;:-
𝑛+3

= 2. 𝑇"B10. sin 𝜃 (24) 

 𝐿 = 𝐿,/ cos 𝜃 (25) 

unde L este lungimea grinzilor individuale în sistemul deformat și L0 este lungimea inițială a acestora. 
În zona elastică, alungirea grinzilor este legată de forța de întindere la care este supusă: 

Δ𝐿 = 𝐿 − 𝐿, = 𝑇"B10 ∙
𝐿,
𝐸 ∙ 𝐴

 (26) 

unde E este modulul lui Young al materialului din grindă și A este aria secțiunii transversale a grinzii. 

Înlocuind L cu 𝐿,/ cos 𝜃 în această ecuație, se obține un sistem de două ecuații cu două necunoscute, 
𝑇"B10 și 𝜃: 
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 𝑁@$,4B+;:-
𝑛+3

= 2. 𝑇"B10. sin 𝜃 (27) 

 𝑇"B10 =
1 − cos 𝜃
cos 𝜃

. 𝐸. 𝐴 (28) 

Prin rezolvarea acestui sistem de ecuații este posibil să se estimeze (i) forța de întindere 𝑇"B10 care 
urmează să fie susținută de grinzi și de nodurile de la extremitățile sale și (ii) capacitatea de rotire 𝜃 
cerută pentru nodurile simple. 

După cum s-a menționat anterior, se presupune că grinzile părții direct afectate rămân în zona elastică; 
în consecință, este necesar să se verifice dacă aceste grinzi supuse la momente încovoietoare 
(provenind din încărcările gravitaționale) și la forța de întindere Tbeam rămâne elastice. Pentru 
verificarea nodurilor simple, atât din punct de vedere al rezistenței (pentru Tbeam), cât și al capacității 
de rotire (𝜃), se poate face referire la Secțiunile A.5.1 și respectiv A.2. 

Acest model poate fi extins cu ușurință la structuri 3D, astfel cum se prezintă în Secțiunea A.7. 

5.3.2.3 Metode analitice simplificate pentru structuri cu noduri cu rezistență parțială 
În cazul în care sunt utilizate noduri cu rezistență parțială la extremitățile grinzilor, scenariul pierderii 
stâlpului va duce mai întâi la dezvoltarea unui mecanism plastic în partea direct afectată (a se vedea 
Secțiunea 5.1), prin articulațiile plastice care se formează la nivelul nodurilor cu rezistență parțială. 
Încărcarea asociată formării unui mecanism plastic într-o grindă cu noduri cu rezistență parțială (Figura 
40) se obține prin următoarea ecuație (presupunând că nodurile de la extremitățile grinzii sunt 
aceleași): 

 
𝑁=@,; =

2.𝑀C4,;
6 + 2.𝑀C4,;

D

𝐿
 (29) 

unde 𝑀C4,;
6  este rezistența plastică de proiectare a nodului cu rezistență parțială la extremitățile grinzii 

i pentru momentul negativ, în timp ce 𝑀C4,;
D  este rezistența pentru momentul pozitiv. 

Această formulă poate fi utilizată pentru grinzile de la fiecare nivel de deasupra stâlpului pierdut și 
suma valorilor Npl,i corespunde încărcării plastice Npl necesare pentru a forma un mecanism plastic în 
partea direct afectată: 

 𝑁=@ =s𝑁=@,;
;

 (30) 

În cazul în care valoarea obținută Npl este mai mare decât Nlo,design (a se vedea Secțiunea 5.3.2.2), atunci 
grinzile părții direct afectate rezistă în urma pierderii stâlpului, astfel că structura poate fi considerată 
robustă. 

 
Figura 40. Mecanismul plastic de grindă în cazul unei grinzi cu noduri cu rezistență parțială 

În caz contrar, contribuția grinzilor (Ecuația (30)) poate fi cumulată cu contribuția rezultată din 
dezvoltarea unui mecanism plastic din linii de curgere în plăci (a se vedea Secțiunea 5.3.2.1). Aceasta 
trebuie evaluată prin aplicarea unei încărcări concentrate transversale pe placă la nivelul stâlpului 
pierdut. Pentru această condiție de încărcare specifică, poate fi calculată o încărcare concentrată 
Npl,slab,i asociată cu formarea unui mecanism plastic în placă la fiecare nivel folosind teoria Johansen 
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(vezi Secțiunea 5.3.2.1). În cele din urmă, încărcarea plastică Npl,slab ce corespunde formării unui 
mecanism plastic în toate plăcile părții direct afectate este calculată conform: 

 𝑁=@,+@1" =s𝑁=@,+@1",;
;

 (31) 

Dacă Npl + Npl,slab este mai mare decât Nlo,design (a se vedea Secțiunea 5.3.2.2), atunci grinzile și plăcile 
părții direct afectate pot rezista în urma pierderii stâlpului și structura poate fi considerată robustă. 

În caz contrar, este necesar să se asigure alte contribuții posibile. Activarea acestor contribuții depinde 
foarte mult de natura modului de cedare la nivelul nodurilor cu rezistență parțială, așa cum este 
explicat mai jos. 

În cazul în care modul de cedare este asociat componentelor în întindere, în încovoiere sau în forfecare, 
componentele în compresiune (inima stâlpului solicitată la compresiune sau talpa și inima grinzii 
solicitate la compresiune) nu și-au atins încă rezistența lor plastică. În astfel de condiții, după ce se 
formează mecanismul plastic, poate fi mobilizat un efect de arc în grinzile părții direct afectate, așa 
cum este ilustrat schematic în Figura 41. Acest efect de arc (i) împiedică apariția unor deplasări 
verticale semnificative în partea direct afectată și (ii) permite mobilizarea unor forțe de rezistență 
suplimentare în sistem. Acest efect de arc dispare atunci când este atinsă rezistența rândului în 
compresiune la una dintre extremitățile barei comprimate reprezentând elementele resortului (Frd,c – 
a se vedea Figura 41 în care se presupune că nodurile la extremitățile grinzilor sunt aceleași). 

 
Figura 41. Reprezentare schematică a efectului de arc pentru o grindă situată în partea direct afectată 

Pentru a estima forțele suplimentare care pot fi mobilizate prin acest efect de arc, se poate aplica 
procedura de mai jos, în care se presupune că rigiditatea părții indirect afectate KH,c  este infinită (a se 
vedea Figura 41). Procedura propusă poate fi adaptată și la alte situații, dar va necesita modele 
analitice mai rafinate, descrise în Secțiunea 5.3.2.5. 

Primul pas constă în evaluarea deplasării verticale Dpl,i a grinzilor la fiecare nivel i, atunci când s-a 
format mecanismul în grindă. Valoarea corespunzătoare, obținută prin intermediul unei analize de 
ordinul al doilea, este egală cu: 

 
∆=@,;=

𝑁=@,; . (2. 𝐿,)E

192. 𝐸. 𝐼#,;
+ 𝐿,. 𝑇𝑎𝑛(

𝑀C4,;
𝑆F,;-;,;
𝜂

) (32) 

unde E este modulul de elasticitate al oțelului, Iy,i  este momentul de inerției al grinzilor, MRd,i - 
rezistența la încovoiere a nodului la extremitatea grinzii, Sj,ini,i - rigiditatea inițială a nodului, toate cele 
trei valori la nivelul i, h este coeficientul de modificare a rigidității este conform definiției din Tabelul 
5.2 din (EN 1993-1-8 2005, 1993-1–8). 

Această ecuație este valabilă pentru grinzile din oțel ale căror noduri prezintă aceeași rigiditate și 
rezistență la moment pozitiv și negativ, dar poate fi adaptată și la alte configurații. 
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Când mecanismul plastic se formează în grinzile de la nivelul i, resorturile orizontale din Figura 41, care 
reprezintă componentele în compresiune, sunt deja supuse unei forțe Ft (corespunzând sumei forțelor 
axiale din rândurile în întindere, din motive de echilibru orizontal în noduri). În consecință, aceste 
resorturi prezintă o scurtare egală cu: 

 𝛿(,B@ =
𝐹3

𝑘B**,( . 𝐸
 (33) 

unde keff,c este coeficientul de rigiditate efectivă al rândului în compresiune calculat în conformitate cu 
Secțiunea 6.3.3.1 din (EN 1993-1-8 2005, 1993-1–8). 

Poziția barei comprimate la formarea mecanismului plastic în grindă este ilustrat în Figura 42. 
Lungimea barei comprimate în acel moment este egală cu: 

 
𝐿G = (x𝐿, + 2𝛿(,B@y

5 + xℎ( − Δ=@,;y
5

 (34) 

Rezistența efectului de arc este atinsă atunci când este atinsă rezistența rândului din nod în 
compresiune FRd,c, ceea ce corespunde unei deformații la nivelul rândului din nod în compresiune egală 
cu: 

 𝛿(,=@ =
𝐹C4,(

𝑘B**,( . 𝐸
 (35) 

și la o înclinare a barei comprimateq egală cu (a se vedea Figura 42): 

 
𝜃) = 𝐴𝑐𝑜𝑠 }

𝐿, + 2. 𝛿(,=@ + 𝛿H
𝐿G

~ = 𝐴𝑐𝑜𝑠 }
𝐿, + 2. 𝛿(,=@

𝐿G
~ (36) 

unde 𝛿H =
I$%,!6I'
H(,!

 este deplasarea orizontală a părții indirect afectate, care aici este egală cu 0 

deoarece se presupune că KH,c  este infinită. În această ecuație se presupune în mod rezonabil că 
lungimea barei comprimate LD rămâne constantă. Trebuie subliniat faptul că resortul orizontal care 
modelează comportarea părții indirect afectate este activat numai atunci când se formează 
mecanismul plastic, adică atunci când se dezvoltă efectul de arc. Într-adevăr, înainte de dezvoltarea 
mecanismului plastic, nu sunt raportate forțe orizontale la această parte deoarece grinzile sunt supuse 
numai la încovoiere. 

Cunoscând această valoare a lui qr, contribuția care vine de la efectul de arc NArch,i este obținută în cele 
din urmă prin exprimarea echilibrului orizontal al sistemului: 

 𝑁J)(K,; = 2. 𝑇𝑎𝑛(𝜃)). x𝐹C4,( − 𝐹3y (37) 

Evident, dacă rezistența nodului la extremitățile grinzii este asociată unei componente în compresiune, 
Ft  este egal cu FRd,c (pentru echilibru), astfel că nu se dezvoltă nici un efect de arc la nivelul i (Narch,i = 
0). 

Această contribuție poate fi luată în considerare dacă bara comprimată supusă la o forță de 
compresiune egală cu NArch,i/ cos(qr) are capacitate suficientă. Se poate presupune că rezistența barei 
comprimate poate fi egală cu rezistența grinzii în compresiune Nb,Rd. Dacă se atinge rezistența barei 
comprimate, în mod conservator se poate presupune și că NArch,i este egală cu valoarea Nb,Rd . cos(qr). 
Același lucru este valabil și pentru partea indirect afectată care trebuie să reziste unei forțe orizontale 
aplicate egale cu x𝐹C4,( − 𝐹3y. 
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În cele din urmă, contribuția acestui efect de arc NArch pentru partea direct afectată este egală cu: 

 𝑁J)(K =s𝑁J)(K,;
;

 (38) 

Această contribuție poate fi adăugată componentelor rezultate din grindă și mecanismelor plastice ale 
plăcii deoarece activarea acestui efect de arc a necesitat capacități limitate de deformare. 

 
Figura 42. Poziția barei comprimate în timpul pierderii stâlpului 

Astfel, dacă Npl + Npl,slab + NArch este mai mare decât Nlo,design (a se vedea Secțiunea 5.3.2.2) structura 
poate fi considerată robustă. În caz contrar, se vor dezvolta deplasări verticale semnificative ale părții 
direct afectate imediat ce acest efect de arc va fi depășit. Odată cu apariția acestei deplasări verticale, 
este posibilă dezvoltarea forțelor de membrană în partea direct afectată, dar această nouă contribuție 
Nmembrane nu poate fi cumulată cu contribuțiile date de efectul de arc (care dispare după ce mecanismul 
s-a format) și cu cele date de mecanismul plastic al plăcii (care dispare atunci când sunt atinse 
deformații semnificative, din cauza capacității sale reduse de deformare). În consecință, această 
contribuție este de interes dacă: 

 Npl + Nm,embrane > Nlo,design > Npl + Npl,slab + NArch (39) 

Estimarea contribuției membranei Nmembrane necesită efectuarea unei analize de ordinul al doilea. În 
plus, în cazul nodurilor cu rezistență parțială (a se vedea A.1) trebuie să se țină seama de interacțiunea 
M-N (a se vedea Secțiunea 2.2.1), ceea ce necesită adoptarea unor metode avansate de proiectare. Se 
poate face trimitere la Secțiunile 5.3.2.5, 5.3.3 sau 5.3.4, unde se propun și metode analitice și 
numerice avansate. Cu toate acestea, trebuie reamintit faptul că dezvoltarea unor deplasări mari în 
sistem necesită capacități semnificative de deformare la nivelul nodurilor cu rezistență parțială (supuse 
interacțiunii M-N). Din păcate, într-o astfel de situație, majoritatea nodurilor clasice nu posedă o 
capacitate suficientă de deformare. 

5.3.2.4 Metode simplificate pentru structurile cu noduri cu suprarezistență 
Pentru asemenea structuri, atunci când se formează mecanismul plastic al grinzii, articulațiile plastice 
se dezvoltă în grinzi și nu în noduri. În consecință, formulele care trebuie să țină seama de această 
contribuție specifică la robustețe (abordate în secțiunea anterioară) devin: 

 𝑁=@,; =
5.L)*,$%,+

, D5.L)*,$%,+
-

/
  și  𝑁=@ = ∑ 𝑁=@,;;  (40) 

unde 𝑀=@,C4,;
6 - este rezistența plastică de proiectare a secțiunilor grinzii la nivelul i pentru moment 

negativ și 𝑀=@,C4,;
D  - este cea pentru moment pozitiv. 

În cazul în care valoarea astfel obținută a Npl este mai mare decât Nlo,design (a se vedea Secțiunea 5.3.2.2), 
atunci grinzile părții direct afectate pot susține pierderea stâlpului și structura poate fi considerată 
robustă. 
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În caz contrar, se poate lua în considerare contribuția posibilă a „mecanismului plastic” din placă, 
conform descrierii din Secțiunea 5.3.2.3. Dacă Npl + Npl,slab este mai mare decât Nlo,design (a se vedea 
Secțiunea 5.3.2.2), atunci grinzile și plăcile părții direct afectate pot susține pierderea stâlpului și 
structura poate fi considerată robustă. Dacă nu este suficient, contribuția “efectului de arc al grinzii”, 
descrisă în secțiunea anterioară, nu poate fi activată. Într-adevăr, deoarece zonele plastice se dezvoltă 
în secțiunile transversale ale grinzii, ambele părți ale secțiunilor transversale din articulațiile plastice, 
respectiv în întindere și compresiune, au ajuns la curgere și astfel rezistența asociată efectului de arc 
este egală cu zero. 

În consecință, singura contribuție suplimentară ce poate fi luată în considerare este cea asociată 
dezvoltării efectelor de membrană în grinzile care aparțin părții direct afectate. Însă, așa cum s-a 
prezentat în secțiunea anterioară, această contribuție suplimentară nu poate fi cumulată cu 
contribuția care provine din mecanismul plastic al plăcii, deoarece cererea de capacitate de deformare 
la nivelul liniilor de curgere ar fi prea mare. În ceea ce privește structurile cu noduri cu rezistență 
parțială, estimarea contribuției Nmembrane necesită adoptarea unor metode avansate de proiectare. Se 
poate face trimitere la Secțiunile 5.3.2.5, 5.3.3 sau 5.3.4.. 

5.3.2.5 Metoda analitică avansată 
O metodă analitică mai generală și mai detaliată a fost elaborată de (Huvelle et al. 2015). Acest model 
permite estimarea răspunsului structural al unui cadru 2D cu noduri articulate, cu noduri cu rezistență 
parțială sau cu suprarezistență atunci când forțele de membrană s-au dezvoltat în partea direct 
afectată mai mult decât formarea mecanismelor plastice în grindă (în cazul nodurilor cu rezistență 
parțială sau supra-rezistență) care acționează la extremitățile grinzilor. 

Modelul se bazează pe definiția unei substructuri și pe caracterizarea sa, ținând cont de următoarele 
ipoteze: 

• se presupune o pierdere progresivă (statică) a stâlpului; 
• articulațiile plastice se pot dezvolta în secțiunile transversale ale grinzii sau în nodurile "grindă-

stâlp"; 
• toți stâlpii au aceeași secțiune transversală, respectiv, toate grinzile au aceeași secțiune 

transversală; 
• se ia în considerare numai pierderea stâlpilor interni (adică stâlpii care nu sunt la colțuri); 
• nicio altă parte a structurii nu ajunge la curgere, iar această parte este numită partea indirect 

afectată (comportarea sa este considerată infinit elastică). 

Prin metoda analitică propusă, se obține un set de N ecuații cu N necunoscute care se poate rezolva 
folosind metode matematice. Rezultatul principal al acestei metode este estimarea evoluției deplasării 
verticale a părții direct afectate în raport cu încărcarea din stâlpul în cauză (identificată ca Nmembrane în 
secțiunile anterioare). 

Detalii privind această metodă analitică avansată sunt prezentate în Anexa A.8. În anexă se explică, de 
asemenea, modul în care poate fi extins acest model pentru a determina răspunsul structurilor în cadre 
3D. 

5.3.3 Metode numerice simplificate 
5.3.3.1 Introducere 

În această secțiune este prezentată o metodă simplificată pentru evaluarea rezistenței structurilor 
multietajate în cadre din oțel la colaps progresiv/disproporționat, utilizând pierderea bruscă a stâlpului 
ca scenariu de proiectare. Metoda oferă rezultate cantitative și ia în considerare ductilitatea, 
redundanța, absorbția energiei și efectele dinamice. Simplitatea metodei permite aplicarea ei directă 



76 

în practică. În plus, aceasta permite cuantificarea robusteții structurale pentru scenariile de pierdere 
bruscă a stâlpului, spre deosebire de metodele prescriptive discutate în Secțiunea 5.3.1. 

În general, în cazul proiectării pentru robustețe, obiectivul este acela de a se asigura că orice avarii 
locale care rezultă din evenimente extreme neprevăzute nu conduc la colaps disproporționat. 
Pierderea bruscă a stâlpului, ilustrată in Figura 43 (Izzuddin et al. 2008), reprezintă un scenariu de 
proiectare adecvat, care include efectele dinamice ce pot fi asociate cu cedarea elementelor verticale 
în cadrul unor evenimente extreme, cum ar fi explozia și impactul; cu toate acestea, este independent 
de eveniment. Din punct de vedere al efectelor dinamice, acest scenariu de proiectare nu este 
neapărat identic cu avariile cauzate de explozie sau impact. Cu toate acestea, scenariul poate oferi o 
limită superioară privind cerințelor de deformație structurală, cerință care poate fi atinsă pe măsură 
ce magnitudinea încărcăturii explozive pe stâlp devine foarte mare (Gudmundsson and Izzuddin 2010; 
Izzuddin 2010). În plus, se poate estima influența cedării stâlpului, proces care are loc pe o durată 
relativ scurtă față de timpul de răspuns al structurii. Prin urmare, acesta poate fi considerat un test 
dinamic standard de robustețe structurală și poate fi aplicat la diverse alte evenimente dinamice 
extreme prin intermediul unor factori de proiectare calibrați corespunzător. 

 
Figura 43. Structură multietajată în cadre supusă unui scenariu de pierdere bruscă a stâlpului (Izzuddin et al. 

2008) 

5.3.3.2 Starea limită de robustețe  
În cazul unui scenariu de pierdere bruscă a stâlpului, este necesară definirea stării limită de robustețe, 
dincolo de care avariile locale progresează până la o prăbușire disproporționată la nivel structural 
global. Starea limită de robustețe se bazează pe prevenirea căderii etajelor de deasupra în cazul 
pierderii bruște a stâlpului și pe asigurarea faptului că stâlpii din jur pot rezista la încărcările 
redistribuite. Prăbușirea unui singur etaj poate duce la cerințe exagerate pentru planșeele inferioare 
afectate, care, în plus, trebuie să susțină și încărcarea provenită din resturile căzute de la etajele 
superioare, ceea ce va crește vulnerabilitatea structurii la colaps progresiv / disproporționat. În plus, 
deoarece starea limită de robustețe are în vedere evenimente accidentale rare și extreme, este 
acceptabil / rezonabil să se permită deformații relativ mari în etajele superioare (etajului la care se afla 
stâlpul cedat). Acest lucru poate permite mobilizarea efectelor benefice de arc în compresiune și 
acțiunilor catenare la întindere/ de membrană care nu sunt utilizate în condiții normale de solicitare, 
ceea ce conduce la o proiectare mai economică. În caz contrar, proiectarea planșeelor prin metode 
convenționale bazate pe rezistență pentru a rezista la încărcarea gravitațională în absența reazemului 
dat de stâlp ar duce la structuri supradimensionate la condițiile normale de încărcare. 

În metoda actuală, starea limită de robustețe pentru pierderea bruscă a stâlpului este definită prin 
limita de ductilitate, care se referă la deformația dinamică maximă a etajelor superioare. Pentru 
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structurile în cadre din oțel cu noduri simple sau cu rezistență parțială, pierderea bruscă a stâlpului 
poate duce la o concentrare semnificativă de deformații în nodurile de la etajele superioare. Această 
limită de ductilitate se bazează la rândul său pe cedarea celei mai slabe componente, astfel încât 
cerința de ductilitate aferentă răspunsului dinamic maxim este egală cu capacitatea de ductilitate într-
unul dintre noduri. Acest lucru poate fi, de asemenea, generalizat, pentru a ține cont de cedările 
succesive ale mai multor componente. În consecință, cazul cel mai general la o stare limită de robustețe 
poate fi definit prin nivelul încărcării gravitaționale care depășește rezistența maximă pseudo-statică 
a sistemului de planșeu înainte de colapsul complet. Acest lucru constituie principiul fundamental al 
metodei propuse bazate pe ductilitate. 

5.3.3.3 Mecanism de evaluare ierarhic (pe mai multe niveluri) pe baza ductilității 
Răspunsul unei structuri multietajate supuse unei pierderi bruște a stâlpului este dinamic și extrem de 
neliniar, implicând neliniarități geometrice și de material considerabile. Starea limită discutată în 
5.3.3.2 este evaluată prin determinarea răspunsului dinamic maxim al structurii sub încărcări 
gravitaționale după îndepărtarea bruscă a stâlpului, apoi prin evaluarea capacității de ductilitate a 
nodurilor și verificarea condiției ca această capacitate să fie mai mare decât cerința. Analiza dinamică 
neliniară cu elemente finite este considerată o metodă deosebit de precisă pentru a determina 
cerințele maxime impuse nodurilor. Cu toate acestea, este relativ complexă și necesită cunoștințe și 
experiență suplimentare, care nu sunt în general disponibile în practica curentă. Alternativ, este 
prezentată o abordare mai practică, care necesită o analiză neliniară statică în locul celei dinamice, caz 
în care efectele dinamice sunt considerate printr-o metodă simplificată dar relativ precisă. 

Metoda propusă are trei etape principale: 

1. Evaluarea răspunsului static neliniar sub încărcări gravitaționale al structurii avariate. 

2. Evaluarea dinamică simplificată pentru a determina răspunsul dinamic maxim în cazul unei pierderi 
bruște a stâlpului. 

3. Evaluarea ductilității îmbinărilor. 

Metoda propusă se bazează pe starea limită discutată anterior, în care obiectivul principal de 
proiectare este acela de a preveni prăbușirea etajelor superioare în cazul pierderii bruște a stâlpului. 
Metoda are o caracteristică importantă și anume ea poate fi aplicată la diferite niveluri de idealizare 
structurală, în funcție de regularitatea structurii și de încărcarea aplicată, așa cum se menționează și în 
secțiunea următoare. 

5.3.3.4 Idealizarea structurală 
Metoda propusă poate fi aplicată atât la nivel structural global, după cum se arată în Figura 43, cât și 
la nivel de sub-structură, după cum se arată în Figura 44 (Izzuddin et al., 2008). Nivelul de idealizare 
structurală este determinat în funcție de gradul de detaliere necesar la modelare și de condiția ca 
reducerea modelului structural să fie fezabilă, condiție care depinde în mare măsură de regularitatea 
clădirii în ceea ce privește sistemul structural și încărcările. Primul nivel de idealizare/reducere 
structurală include deschiderea avariată a unei clădiri multietajate, așa cum se arată în Figura 44a. La 
acest nivel, trebuie să se atribuie condiții de margine corespunzătoare pentru a ține cont de 
interacțiunea deschiderii cu structura adiacentă. În cazul în care se poate estima cu siguranță că stâlpii 
adiacenți pot rezista la încărcarea redistribuită, dacă deformația este concentrată, pot fi luate în 
considerare numai planșeele de deasupra stâlpului pierdut, rezultând o reducere ulterioară a 
modelului, așa cum se arată în Figura 44b (zona numită "DAP – partea direct afectată" în secțiunile 
anterioare). Dacă în cadrul sistemelor de fixare a structurii, a încărcării și a condițiilor de rezemare a 
IAP (a se vedea Secțiunea 5.3) planșeele afectate sunt similare, se poate considera un singur sistem de 
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planșeu, așa cum este prezentat în Figura 44c, iar forța axială din stâlpii situați direct deasupra stâlpului 
pierdut poate fi neglijată. În final, așa cum se arată în Figura 44d, pot fi luate în considerare grinzi 
individuale din oțel/compuse, supuse unor încărcări gravitaționale proporționale cu suprafața aferentă 
de planșeu, ignorând în același timp efectele din planul planșeului (ignorarea posibilei rezistențe a 
plăcilor detaliată în secțiunea 5.3.2). 

 
Figura 44. Niveluri de idealizare structurală pentru evaluarea colapsului progresiv: (a) deschidere afectată; 

(b) planșeul (planșeele) de deasupra stâlpului pierdut; (c) un singur etaj deasupra stâlpului pierdut; (d) grindă 
individuală din oțel/compusă deasupra stâlpului pierdut (Izzuddin et al. 2008). 

5.3.3.5 Răspunsul static neliniar 
Efectul pierderii bruște a unui stâlp poate fi considerat similar aplicării bruște a încărcării gravitaționale 
(Po) pentru o structură dată, așa cum se arată în Figura 45 (Izzuddin et al. 2008), în special atunci când 
valoarea deformațiilor produse în structură este semnificativă. Aplicarea bruscă a încărcării 
gravitaționale este asociată cu efecte dinamice, caz în care, pentru a preveni cedarea, trebuie să fie 
îndeplinite toate cerințele de ductilitate pentru stările de deformație care duc la răspunsul dinamic 
maxim. 

 
(a) (b) (c) 

Figura 45. Modelarea scoaterii bruște a stâlpului: (a) pierderea bruscă a stâlpului; (b) răspunsul dinamic 
maxim; (c) încărcarea statică amplificată (Izzuddin et al. 2008) 

După cum se arată în Figura 45c, metoda propusă permite estimarea precisă a răspunsului dinamic 
maxim folosind răspunsul static neliniar și o încărcare gravitațională amplificată (λdPo), fără a fi 
necesară efectuarea unei analize neliniare dinamice complexe. În acest sens, răspunsul static neliniar 
al structurii se obține cu eliminarea stâlpului avariat, astfel încât încărcarea gravitațională să varieze 
utilizând un factor de scalare λ, cu P = λPo și reprezentat în funcție de deplasarea verticală statică (us) 
la locația stâlpului avariat. Un răspuns static neliniar tipic este indicat în Figura 46 și poate fi folosit ca 
bază pentru determinarea răspunsului dinamic maxim (ud), după cum este ilustrat în secțiunea 
următoare. 
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Așa cum se poate vedea în Figura 46 (Izzuddin et al. 2008), pentru structuri reale proiectate, rezistența 
plastică la încovoiere nu este suficientă pentru a susține încărcarea statică amplificată (λd > 1) în cazul 
pierderii bruște a stâlpului, astfel că este necesară luarea în considerare a posibilei consolidări 
(ecruisare) și/sau acțiuni catenare. De asemenea, este de așteptat ca deplasarea dinamică maximă (ud) 
să fie sub o anumită limită, denumită și "limită de ductilitate", la care apare prima avarie la unul dintre 
noduri. În plus, unele sisteme pot avea un răspuns static caracterizat de o reducere a capacității, ca 
urmare a acțiunii de arc în compresiune (Izzuddin 2010). 

 

 

(a) (b) 
Figura 46. Răspuns static neliniar la încărcarea gravitațională proporțională (P = λPo) (Izzuddin 2010) 

5.3.3.5.1 Răspunsul static neliniar individual al grinzilor 
5.3.3.5.1.1 Modelare detaliată 
Modelarea detaliată cu elemente finite poate fi utilizată pentru a determina răspunsul static neliniar 
la diferite niveluri de idealizare structurală. La nivelul grinzii, elementele elasto-plastice grindă-stâlp 
pot fi utilizate ținând cont de neliniaritățile geometrice și de material. În plus, acțiunea compusă dintre 
placa de beton și grinda din oțel poate fi modelată ținând seama de efectul conectorilor de forfecare 
pentru o interacțiune parțială/completă. Comportarea neliniară a nodului poate fi luată în considerare 
folosind un model mecanic pe bază de componente, elaborat conform principiilor propuse în (EN 1993-
1-8 2005) și (EN 1994-1-1 2004). Recent au fost propuse dezvoltări privind modelarea pe bază de 
componente a nodurilor cadrelor din oțel și a celor compuse, care iau în considerare efectul combinat 
al momentelor de încovoiere și al forțelor axiale (interacțiunea M-N) și țin cont de așa-numitele „efecte 
de grup” între șiruri succesive de șuruburi (Demonceau et al., 2019; Alhasawi et al., 2017). Mai multe 
recomandări pot fi găsite în EN 1993-1-14 (2020), care oferă unele reguli pentru utilizarea metodelor 
numerice în proiectarea structurilor din oțel. 

5.3.3.5.1.2 Modelarea simplificată 
Răspunsul static neliniar pentru grinzile individuale din oțel sau compuse oțel-beton poate fi obținut 
folosind expresii analitice care reprezintă modelarea explicită a comportării nodului și utilizează 
principii tradiționale de analiză structurală fără a fi nevoie de modelarea detaliată și complexă cu 
elemente finite, așa cum este ilustrat în Secțiunea 5.3.2.5. În recomandările de bună practică și în 
proiectare o astfel de metodă poate fi mai utilă decât modelele neliniare cu elemente finite, permițând 
trecerea ușoară de la regulile prescriptive și limitările asociate la o abordare mai precisă în evaluarea 
robusteții structurale. Această metodă a fost prezentată în Secțiunea 5.3.2.5, iar detaliile sunt 
prezentate în Anexa A.8. 

5.3.3.5.2 Asamblarea simplificată a răspunsului static neliniar pentru un singur nivel 
Modelarea simplificată poate fi utilizată pentru a determina răspunsul static neliniar al unui sistem cu 
un singur nivel prin asamblarea răspunsurilor grinzilor individuale într-o aproximare care folosește o 
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structură de tip rețea dar ignoră efectul de membrană al plăcii. După cum se arată în Figura 47, pentru 
un mod de deformare dominant, răspunsul general al sistemului pentru un singur nivel (𝑃, 𝑢+) poate 
fi obținut din asamblarea răspunsului grinzilor individuale (𝑃;, 𝑢+,;): 

 𝑃 =
1
𝛼
s𝛼;𝛽;𝑃;
;

 (41) 

unde 𝛽;  este un factor de compatibilitate, care se referă la deplasarea individuală a grinzii raportată la 
deplasarea de referință a planșeului (𝑢+,; = 𝛽;𝑢+), după cum se arată în Figura 47; 𝛼;  este un factor de 
lucru adimensional care depinde de distribuția încărcării presupuse pe grindă și poate depinde de 
modul de deformație incrementală la nivelul curent de încărcare (adică 0.5 pentru încărcare uniform 
distribuită și 1 pentru încărcare concentrată); 𝛼 este un factor al condițiilor de lucru care depinde de 
distribuția încărcării gravitaționale pe grindă (adică 0.25 pentru încărcare uniform distribuită). 

 
Figura 47. Aproximarea folosind o structură de tip rețea pentru sistemul cu singur nivel  

5.3.3.5.3 Asamblarea simplificată a răspunsului static neliniar pentru mai multe niveluri 
În mod similar, modelarea simplificată poate fi utilizată pentru a determina răspunsul static neliniar al 
sistemului pentru mai multe niveluri deasupra stâlpului deteriorat prin asamblarea răspunsurilor 
nivelurilor individuale. Presupunând un mod de deformare SDOF, așa cum se prezintă în Figura 48 
(Izzuddin 2010) în care deplasarea nivelului (𝑢+,F), măsurată de-a lungul liniei stâlpului cedat, este 
constantă pentru toate nivelurile, răspunsul general de la nivelurile individuale poate fi exprimat ca: 

 𝑃 =
1
𝛼
s𝛼F𝑃F
F

 (42) 

unde 𝛼F 	 este factorul de lucru pentru nivelul (j) (adică 0.25 pentru încărcare uniform distribuită), în 
timp ce 𝛼 este factorul general legat de lucru pentru întregul sistem (adică 0.25 pentru încărcare 
uniform distribuită). 

 
Figura 48. Model simplificat pentru un sistem cu mai multe niveluri (Izzuddin 2010)  
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În cele din urmă, este de remarcat faptul că modelarea detaliată poate fi aplicată pentru o deschidere, 
la unul sau mai multe niveluri, în cazul în care pot fi utilizate elementele de tip placă, deoarece acestea 
consideră neliniaritățile geometrice și de material cuplate cu elementele de tip grindă și astfel se poate 
ține cont și de efectele de membrană 2D în cadrul plăcii. Acest lucru face ca rezultatul să fie mai precis 
decât în cazul modelării simplificate a nivelurilor individuale, la care aproximarea făcută prin folosirea 
unei structuri de tip rețea nu poate ține seama de acțiunea de membrană a planșeului. În plus, 
modelele detaliate pot fi utilizate în combinație cu modele simplificate, în care modelarea detaliată 
poate fi aplicată la nivelul grinzii, iar răspunsul static neliniar la nivelurile superioare de idealizare 
structurală poate fi apoi asamblat utilizând modelarea simplificată. 

5.3.3.6 Evaluarea dinamică simplificată 
În cazul unei pierderi bruște a stâlpului, răspunsul tipic al unei structuri este neliniar și dinamic, astfel 
că trebuie să fie luat în considerare răspunsul dinamic maxim al structurii la evaluarea cerințelor de 
ductilitate. În conformitate cu metoda propusă, răspunsul dinamic maxim este determinat printr-o 
procedură simplificată, așa cum este ilustrat în Secțiunea 5.3.5, fără a fi necesară o analiză dinamică 
neliniară complexă, care nu este practică în situațiile obișnuite de proiectare. Metoda propusă este 
mai precisă decât metoda tradițională bazată pe factorul de amplificare dinamică, factorul de 
amplificare fiind definit atât în funcție de nivelul de încărcare gravitațională cât și de natura răspunsului 
neliniar, astfel că lipsește generalitatea pentru formele comune de răspuns static neliniar (Izzuddin 
2010). 

5.3.3.7 Evaluarea ductilității 
Ultima etapă din metoda de evaluare propusă constă în compararea deplasării dinamice maxime (𝑢4) 
din răspunsul pseudo-static la (𝑃 = 𝑃$) cu limita de ductilitate (𝑢*),  care este condiția cerută pentru 
starea limită, vezi Figura 49. Limita de ductilitate (𝑢*) este determinată ca valoarea minimă a (𝑢4), 
astfel încât cerința de deformație depășește capacitatea de ductilitate în oricare dintre noduri, așa cum 
se prezintă și în alte secțiuni ale acestui document. În mod alternativ, starea limită poate fi stabilită 
prin compararea 𝑃$ cu capacitatea pseudo-statică (𝑃*), unde 𝑃* este definită ca: 

 𝑃* = max(𝑃-) 							𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢								0 ≤ 𝑢4,- ≤ 𝑢* (43) 

𝑃* corespunde, în mod normal, la 𝑢* pe curba de răspuns pseudo-static. Acest lucru nu este însă valabil 
în cazul in care răspunsul prezintă o reducere a capacității din cauza efectului de arc în compresiune. 

În cazul in care modelarea este simplificată iar evaluarea răspunsului sistemului se face prin 
asamblarea simplificată a modelelor nivelelor inferioare, deplasările subsistemelor pot fi determinate 
pornind de la 𝑢4  și utilizând condițiile de compatibilitate corespunzătoare. Deformațiile nodurilor pot 
fi apoi determinate pe baza deplasărilor de la cel mai de jos nivel al subsistemului considerat, care pot 
fi modele detaliate de grindă / planșeu sau modele simplificate de grindă. Trebuie luate în considerare 
atât deformațiile la rotire, cât și cele axiale ale nodurilor, în special atunci când rigiditatea laterală este 
suficientă pentru a permite dezvoltarea acțiunii catenare. Cerințele de ductilitate în diferitele 
componente ale nodului pot fi apoi obținute din deformațiile totale ale nodului și comparate cu 
ductilitatea diferitelor componente. Este important de reținut că starea limită a sistemului este dată 
de cedarea unui singur nod, astfel încât cerința de ductilitate depășește capacitatea de ductilitate într-
una sau mai multe componente ale nodului. Cu toate acestea, în cazul în care cedarea unui singur nod 
nu duce la o cedare a sistemului în prezența unei redundanțe și ductilități reziduale suficiente, această 
stare limită pentru sistem poate fi restabilită prin eliminarea nodului cedat și a oricăror subsisteme 
avariate peste limita de ductilitate asociată. 
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5.3.3.8 Evaluarea sistemelor de planșeu in urma impactului produs de un planșeu 
superior cedat 

Prăbușirea unui singur etaj poate duce la cerințe exagerate pentru planșeele inferioare afectate, care, 
in plus, trebuie să susțină si încărcarea provenită din resturile căzute de la etajele superioare, ceea ce 
va crește vulnerabilitatea structurii la colaps progresiv / disproporționat. Cu toate acestea, în 
circumstanțe specifice, este posibil ca partea inferioară a structurii să nu cedeze în urma impactului și 
să prevină astfel propagarea colapsului. Factorii care influențează un astfel de scenariu includ: (i) 
numărul de niveluri cedate aflate deasupra nivelului luat in considerare, (ii) reducerea energiei cinetice 
prin absorbția de energie în nivelurile cedate, precum si pierderea unei părți din energie la impact, și 
(iii) capacitatea sistemului structural al planșeelor inferioare de a susține încărcarea suplimentară din  
resturile căzute, ținând cont și de efectele dinamice asociate. Vlassis et al. (2007; 2009) a propus o 
metodologie de proiectare pentru evaluarea rezistenței la colaps progresiv a sistemelor de planșee în 
clădirile multietajate supuse impactului unui etaj superior cedat. Metoda propusă poate fi extinsă 
pentru a fi aplicată și în cazul cedării inițiale a mai multor etaje. În conformitate cu principiul care stă 
la baza metodei, capacitatea planșeului inferior de a opri nivelul superior cedat depinde în principal de 
cantitatea de energie cinetică care este transmisă de la nivelul superior în timpul impactului. Similar 
procedurii simplificate discutate mai sus și aplicată la clădiri multietajate în cazul scenariilor de 
pierdere bruscă a stâlpului, metoda propusă utilizează răspunsul static neliniar al planșeului afectat, 
împreună cu o evaluare a echilibrului energetic pentru a estima cerințele maxime de deformație 
dinamică, fără a fi nevoie de o analiză dinamică neliniară detaliată. Studiul demonstrează cerințele 
extrem de mari impuse planșeului afectat, care pot duce la o vulnerabilitate crescută la colaps 
progresiv pentru acest tip de structuri. Mai mult, pe lângă o capacitate de disipare insuficientă în cazul 
interacțiunii M-N, se poate produce și o cedare prin forfecare, ceea ce justifică nevoia unor studii 
suplimentare asupra capacității dinamice la forfecare pentru diferite tipuri de noduri supuse la acțiuni 
extreme. 

5.3.4 Metoda numerică completă (avansată) 
În ultimii ani, dezvoltarea infrastructurii de calcul si disponibilitatea unor programe avansate de analiză 
numerică (bazate pe FEM, AEM, sau DEM) capabile să analizeze majoritatea fenomenelor care 
caracterizează răspunsul clădirilor în condiții de încărcare accidentală, au deschis calea aplicării în 
proiectare a metodelor numerice complete (avansate). Eficacitatea și rapiditatea acestei metode 
depind foarte mult de capacitatea proiectantului de a identifica și modela parametrii principali care 
determină răspunsul structural. În acest sens, trebuie acordată o atenție deosebită fenomenelor 
asociate cu disiparea energiei prin deformații plastice, cum ar fi articulațiile plastice și liniile de curgere 
și cedărilor asociate legilor de comportare adoptate pentru materiale. 

Modelarea comportării materialelor se poate face utilizând grade de precizie diferite, de la cel mai 
simplu, adică modelele liniare elastice, până la cel mai complex, cum sunt modelele neliniare, cu sau 
fără degradarea de rezistență și rigiditate. Legile de comportare liniar elastică pot fi utilizate în modele 
elastice în fazele preliminare de proiectare, pentru a identifica potențialele probleme în răspunsul 
structural și care sunt investigate apoi prin studii mai precise. Cu toate acestea, scenariile de colaps 
care conduc la deplasări mari în structură și activează răspunsul neliniar al materialelor  fac ca modelele 
neliniare de material să fie mai adecvate. Curgerea în material este componenta principală a capacității 
de disipare a energiei și de redistribuire a forțelor interne. Deformarea plastică a oțelului trebuie să fie 
reprezentată în mod corespunzător, deoarece asigură dezvoltarea articulațiilor plastice și activarea 
efectului catenar în grinzi. În acest scop, pot fi utilizate modele de diferite grade de precizie și 
complexitate. Informații utile privind definirea relațiilor efort unitar-deformație specifică pentru 
oțeluri pot fi găsite în noul EN 1993-1-14 (EN 1993-1-14 2020). Similar, pentru beton, legea de material 
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trebuie să fie definită în mod corespunzător, încorporând răspunsul nesimetric în întindere și 
compresiune care permite simularea fisurării și modelarea liniilor de curgere în placa de beton. 

În plus, pot fi adoptate modele de comportare detaliate, care încorporează fazele de descărcare și 
reîncărcare dintr-o comportare ciclică în regim inelastic. De asemenea, în funcție de nivelul de 
complexitate și de precizia analizei, modelarea cumulării avariilor în material permite identificarea 
cedărilor locale precum și posibila desprindere a unor componente. 

Atunci când este cerut prin scenariului specific de proiectare, trebuie avute în vedere și alte 
caracteristici de material. De exemplu, atunci când se analizează scenariile de incendiu, trebuie luată 
în considerare dependența de temperatură a proprietăților mecanice ale materialelor. În acest scop, 
partea 1-2 din Eurocoduri oferă recomandări, în special pentru beton și oțel (EN 1992-1-2 (EN 1992 1-
2 2004) și EN 1993-1-2 (EN 1993-1-2 2005)). În mod similar, atunci când scenariile implică acțiuni 
aplicate dinamic (de exemplu, explozii sau impact), trebuie luată în considerare influența vitezei de 
încărcare asupra proprietăților mecanice ale materialelor. Efectele vitezei de încărcare asupra 
rezistenței materialului sunt de obicei implementate în modele prin intermediul unui factor de creștere 
dinamică (DIF) (Johnson and Cook 1983; Malvar and Crawford 1998). 

Un al doilea element cheie al etapei de modelare este alegerea tipurilor de elemente finite (tip bară, 
de suprafață, solide sau elemente speciale, cum ar fi elemente pentru masă, resorturi…). În detaliu, 
ordinea și tipul elementelor finite alese sunt legate de comportamentul structural (mărimea 
deplasărilor, deformațiilor specifice, rotirilor, eforturilor), de metoda de analiză (liniară și neliniară) și 
de reprezentarea materialului (liniară sau neliniară). 

La structurile în cadre, stâlpii și grinzile sunt de obicei modelați folosind elemente de grindă, cu axa 
neutră a barei coincidentă cu cea a centrului de greutate al secțiunii transversale. Cu toate acestea, 
atunci când sunt semnificative pentru răspunsul structural, excentricitățile trebuie să fie considerate 
explicit sau luate în considerare în evaluarea rezultatelor. Selectarea elementului de tip grindă și 
definirea gradelor de libertate depind de problema investigată. Comportarea locală, cum ar fi 
deformarea locală a inimii sau voalarea tălpii, nu sunt acoperite de modelul de grindă, astfel că trebuie 
să fie luate în considerare modele mai sofisticate sau calcule suplimentare. 

Elementele de tip placă sau de tip solid sunt de obicei folosite pentru a ține cont de contribuția plăcii 
de beton în modelele 3D. Prima opțiune, deși este caracterizată prin eficiență de calcul ridicată, nu 
permite evaluarea în detaliu a comportării plăcii în diferitele faze ale răspunsului, de la încovoiere la 
acțiune de tip membrană. Pentru aceasta, se recomandă folosirea elementelor de tip solid, care țin 
seama de diferitele efecte combinate ale răspunsului compus al planșeului, cum ar fi fisurarea și 
curgerea în armătură și în structura metalică, zdrobirea plăcii de beton și comportamentul neliniar al 
conectorilor de forfecare. Pentru a reduce cerința de calcul, se poate adopta metoda hibridă, care 
constă în utilizarea de elemente de tip placă combinate cu un element stratificat de tip solid pentru 
modelarea armăturii pe cele două direcții. În plus, atunci când este folosită, tabla cutata suport poate 
fi modelată cu elemente de tip grindă în direcția cutelor tablei, legate apoi de placă folosind condiții 
de margine corespunzătoare. Această metodă permite luarea în considerare a componentelor din oțel 
necesare pentru a modela rezistența la întindere a plăcii atunci când se dezvoltă efectul de membrană. 
În cele din urmă, conectorii dispuși pe grindă pot fi modelați folosind legături caracterizate prin legi de 
comportare care să reprezinte într-un mod adecvat comportarea la forfecare. 

Deoarece nodurile (în special nodurile grindă-stâlp) sunt componentele structurale cheie în prevenirea 
colapsului progresiv, este necesară modelarea adecvată a acestora. În funcție de nivelul de 
complexitate al analizei, nodurile pot fi modelate fie într-un mod „complex” (adică utilizând elemente 
solide sau de tip placă), fie într-un mod simplificat, adică utilizând elemente de grindă, condiții de 
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margine sau resorturi. Pentru a limita complexitatea analizei, sunt de obicei adoptate modelele 
simplificate, cum ar fi metoda componentelor (EN 1993-1-8 2005, 1–8; EN 1994-1-1 2004), cu condiția 
ca parametrii cheie ai rigidității, rezistenței și capacității de deformare a nodurilor să fie modelați cu o 
precizie adecvată. Mai multe detalii despre modelarea nodurilor sunt date în Secțiunea 2.2. 

Un alt aspect important este definirea condițiilor de margine. Acestea trebuie să reflecte în mod realist 
condițiile reale de rezemare care oferă un sistem static si cinematic stabil și să fie în concordanță cu 
gradele de libertate ale tipului de element finit utilizat. Interacțiunea dintre diferitele părți sau 
componente ale unui model necesită, de obicei, definirea contactelor. Programele cu elemente finite 
disponibile în prezent permit proiectantului să selecteze diferite tipuri de contact. Calibrarea acestora 
necesită identificarea precisă a unui set de parametri. Din acest motiv, încorporarea contactelor între 
părțile din model permite o simulare mai realistă a răspunsului structural, dar cu un cost de proiectare 
și un timp de calcul mai mari. 

În cele din urmă, alegerea tipului de analiză depinde de problema care trebuie rezolvată. Analiza liniară 
este mai ușor de utilizat și poate fi realizată folosind programe de calcul comerciale. Cu toate acestea, 
analiza liniară nu poate activa sursele principale de neliniarități care apar în cazul scenariilor de colaps 
progresiv: i) deplasări și deformații specifice mari (neliniaritate geometrică); ii) relații neliniare 
tensiune-deformație specifică (curgere și neliniaritate de material); iii) modificarea tipului de contact 
între elemente (topologie/contact, neliniaritate). Prin urmare, deși necesită utilizarea unor 
instrumente avansate de proiectare, în astfel de situații trebuie utilizată analiza neliniară. 

Analizele numerice trebuie să asigure baza necesară pentru evaluarea capacității structurii de a activa 
căi alternative de transfer al încărcărilor. Pe baza intervalelor de deplasare, este posibilă estimarea 
capacităților de deformare necesare în zonele plastice și evaluarea forțelor de calcul suplimentare în 
elementele structurale. În consecință, este posibil să se verifice dacă structura este suficient de robustă 
pentru a atinge această nouă stare de echilibru (Demonceau et al., 2018). Aceste forțe suplimentare 
pot conduce la diferite moduri potențiale de cedare, care trebuie luate în considerare: 

• Cedarea nodului: nodurile grindă-stâlp, care sunt inițial proiectate la momente încovoietoare 
și forțe tăietoare, trebuie să reziste forțelor suplimentare de întindere care apar datorită 
acțiunii catenare. Acest lucru poate duce la cedarea unor componente ale nodului. De 
asemenea, în cazul în care sunt utilizate noduri cu rezistență parțială, acestea vor ajunge la 
curgere și, mai mult, pot ceda din cauza deformațiilor excesive, adică, din cauza lipsei de 
ductilitate. 

• Cedarea grinzii: Pentru structuri cu noduri cu rezistență totală, întreaga zonă plastică se 
dezvolta la extremitățile grinzii. Deoarece articulația plastică se dezvoltă din acțiunea 
momentului încovoietor, urmat de deformații semnificative în urma interacțiunii M-N, această 
zonă care ajunge la curgere poate ceda din cauza lipsei capacității de deformare. De asemenea, 
grinzile de la etajele superioare pot ceda prin instabilitate din efectul de încovoiere și 
compresiune, compresiunea fiind asociată cu dezvoltarea unui efect de arc în structură. 

• Instabilitatea stâlpului: în stâlpii adiacenți stâlpului pierdut se dezvoltă forțe suplimentare de 
compresiune, ceea ce poate duce la flambajul lor. În plus, stâlpii în care se transmit forțele 
catenare prin grinzi pot fi mai susceptibili la flambaj, deoarece forțele mari pot conduce la 
deplasări semnificative în afara planului. 

Simulările numerice detaliate se pot aplica și în cazul exploziilor. Cu toate acestea, este important de 
reținut că modelele numerice și procedeele de analiză necesită în cele mai multe cazuri validare 
experimentală. Un astfel de instrument este software-ul ELS (Extreme Loading for Structures), care 
permite inginerilor să proiecteze și să analizeze o structură supusă încărcărilor din explozie folosind o 
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analiză dinamică neliniară completă în 3D. Rezultatele permit utilizatorilor să vizualizeze răspunsul 
global sau al diferitelor componente structurale ale clădirii. În plus, deoarece ELS se bazează pe metoda 
elementelor aplicate (AEM), inginerii pot modela și evalua efectele post-explozie produse de resturile 
rezultate din explozie (fragmente secundare) și efectul lor asupra celorlalte componente structurale, 
creând astfel o imagine mai „reală” a structurii solicitate la explozie. În acest program, curbele de 
presiune din explozie pot fi create automat utilizând datele cuprinse în UFC 3-340-02 (Structures to 
resist the effects of accidental explosions) sau se pot importa curbe de presiune definite de utilizator 
pentru o anumită variație a presiunii în timp. 

5.3.5 Estimarea răspunsului dinamic pe baza răspunsului static 
Răspunsul dinamic maxim poate fi determinat în mod simplificat pe baza răspunsului static neliniar. 
Conceptul principal folosit în cadrul acestei metode simplificate se bazează pe faptul că pierderea 
bruscă a stâlpului este similară situației în care se aplică brusc încărcarea gravitațională pe substructura 
afectată direct, în special atunci când se produc deformații mari. Imediat după pierderea stâlpului, 
structura accelerează din repaus dacă încărcarea gravitațională depășește rezistența structurală 
statică, astfel că diferența dintre lucrul mecanic efectuat de încărcare și energia de deformare stocată 
este transformată în energie cinetică. Pe măsură ce deformația crește, rezistența statică depășește 
încărcarea aplicată, iar energia de deformare stocată devine mai mare decât lucrul mecanic efectuat 
de încărcarea gravitațională, ceea ce duce, în consecință, la o reducere continuă a energiei cinetice 
până când structura este readusă în repaus la o deplasare dinamică maximă. Având în vedere că 
răspunsul este dominat de un singur mod de deformare, răspunsul dinamic maxim este atins atunci 
când energia cinetică este redusă înapoi la zero sau, cu alte cuvinte, atunci când lucrul mecanic efectuat 
de încărcările gravitaționale devine identic cu energia absorbită de structură. Acest lucru stă la baza 
conceptului de răspuns pseudo-static. 

Luând în considerare răspunsul neliniar static încărcare-deformație pentru un anumit nivel de 
idealizare a sistemului structural, pentru două niveluri ale încărcării P aplicate brusc (λ1Po și λ2Po), așa 
cum este prezentat în Figura 49a și Figura 49b (Izzuddin et al. 2008), deplasările dinamice maxime 
(𝑢4,7, 𝑢4,5) asociate aplicării bruște a încărcării gravitaționale (λPo) pot fi determinate din echilibrul 
energetic dintre lucrul mecanic efectuat de încărcare și energia internă stocată. 

 
Figura 49. Metoda dinamică simplificată și definirea răspunsului pseudo-static (Izzuddin et al. 2008) 

În cazul în care se utilizează un sistem cu un singur grad de libertate, echivalența dintre lucrul mecanic 
extern (𝑊-) și energia internă (𝑈-) poate fi obținută prin echivalarea celor două zone hașurate descrise. 
Utilizarea răspunsului neliniar static pentru relatia încărcare-deformație permite obținerea nivelului 
încărcării gravitaționale aplicate brusc (Pn = λnPo) care conduce la o anumită deplasare dinamică 
maximă (𝑢4,-), după cum urmează: 

 
𝑊- = 𝛼λ-𝑃$𝑢4,-; 								𝑈- = � 𝛼𝑃d𝑢+

!%,.

,
; 								𝑊- =	𝑈- (44) 
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astfel încât integrala reprezintă suprafața de sub curba statică neliniară (𝑃, 𝑢+) până la 𝑢4,-. 

Dacă încărcarea gravitațională aplicată brusc (𝑃-) este reprezentată grafic în raport cu deplasarea 
dinamică maximă (𝑢4,-) pentru diferite niveluri de încărcare (λ-), răspunsul „pseudo-static” poate fi 
obținut după cum se arată în Figura 49c. Pentru încărcarea gravitațională efectivă (𝑃$), deplasarea 
dinamică maximă poate fi obținută cu ușurință din răspunsul pseudo-static la (𝑃 = 𝑃$). În plus, 
răspunsul pseudo-static complet oferă informații utile despre impactul diferitelor niveluri de încărcare 
gravitațională în cazul pierderii bruște a stâlpului și despre dependența deplasării dinamice maxime de 
modificarea încărcării gravitaționale aplicate. În cele din urmă, această metodă simplificată permite ca 
răspunsul pseudo-static să fie obținut direct din răspunsul static neliniar, spre deosebire de utilizarea 
analizei dinamice neliniare detaliate, care necesită un număr mare de simulări pentru niveluri diferite 
ale încărcării gravitaționale. 

O procedură simplă și directă pentru stabilirea curbei de răspuns pseudo-static și a deplasarii dinamice 
maxime este dată în (Izzuddin et al. 2008). Presupunând un răspuns static neliniar definit ca o curbă 
(𝑃, 𝑢+), obținută fie din modelarea detaliată cu elemente finite, fie utilizând expresii analitice 
simplificate, poate fi utilizat algoritmul prezentat pentru a stabili curba de răspuns pseudo-static (𝑃, 
𝑢4) și deplasarea dinamică corespunzătoare încărcării gravitaționale aplicate brusc (𝑃 = 𝑃$). În 
următorul algoritm propus, 𝑃0\- se referă la încărcarea aplicată brusc (λ0\-𝑃$), în timp ce 𝑃4,0\- se 
referă la încărcarea statică amplificată (λ4,0\-𝑃$),  cu m și n indicând începutul și, respectiv, sfârșitul 
creșterii incrementale. 

1. Inițializare: 𝑃4,0 = 𝑃0 = 0, 𝑢4,0 = 0, 𝐴0 = 0; se alege un increment mic de deplasare pentru 
∆𝑢4. 

2. Se alocă: 𝑢4,- = 𝑢4,0 + ∆𝑢4. 
3. Se determină 𝑃4,- ce corespunde deplasării 𝑢4,- de pe curba răspunsului static neliniar (𝑃, 𝑢+); 

se obține suprafața curentă de sub curba (𝑃, 𝑢+): 𝐴- = 𝐴0 + (𝑃4,0 + 𝑃4,-)∆𝑢4/ 
4. Se determină încărcarea pseudo-statică actuală: 𝑃- = 𝐴-/𝑢4,-; se stabilește un punct nou (𝑃-, 

𝑢4,-) pe curba de răspuns pseudo-static (𝑃, 𝑢4). 
5. Dacă (𝑃0 < 𝑃$ ≤ 𝑃-), se obține deplasarea dinamică ce corespunde valorii	𝑃$ cu ajutorul 

următoarei relații	𝑢4 = 𝑢4,0 + (𝑢4,- − 𝑢4,0)(𝑃$ − 𝑃0)/(𝑃- − 𝑃0). 

Dacă sunt necesare mai multe puncte pentru curba de răspuns pseudo-static: 𝑃𝑑,𝑚 = 𝑃𝑑,𝑛, 𝑃𝑚 = 𝑃𝑛, 
𝑢𝑑,𝑚 = 𝑢𝑑,𝑛, 𝐴𝑚 = 𝐴𝑛; Se repetă apoi procedura începând cu punctul 2. 

5.4 Metoda elementelor cheie 
Conform literaturii de specialitate, un element cheie este o componentă structurală sau o parte a 
structurii a cărei avariere conduce la avarii suplimentare care depășesc obiectivul de performanță. 
Pentru a evita avariile locale care depășesc o valoare limită stabilită, aceste elemente trebuie să fie 
identificate și proiectate în mod corespunzător. Pe baza prevederilor din codurile „recente” (EN 1991-
1-7 2006), rezistența elementelor cheie trebuie îmbunătățită pentru a putea rezista la un nivel de 
încărcare specificat. 

Această strategie de proiectare este frecvent adoptată pentru structuri care posedă un nivel limitat de 
redundanță, cum ar fi structurile care lucrează în întindere, grinzi cu zăbrele în 2D și 3D și respectiv 
structuri suspendate și/sau hobanate. De asemenea, elementele cheie pot fi utilizate în plus față de 
alte caracteristici de proiectare pentru a îmbunătăți robustețea clădirilor cu risc ridicat (Arup 2011). În 
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plus, această metodă de proiectare este adesea singura metodă rațională atunci când se realizează 
reabilitarea clădirilor existente. În funcție de context, exemple de elemente cheie potențiale pot fi 
stâlpii, pereții portanți ai unei clădiri, pilele podurilor cu structură continuă sau cablurile structurilor 
susținute de cabluri (Starossek and Haberland 2012). 

Conform (EN 1991-1-7 2006), acțiunea accidentală de proiectare pentru verificarea elementelor cheie 
este de 34 kN/m2 aplicată în orice direcție. Această încărcare, rezultată din analiza colapsului structurii 
Ronan Point din Londra, 1968 (Way 2011), este menită să reprezinte o posibilă gamă de evenimente 
din impact și explozie și este utilizată ca instrument pentru proiectarea elementelor cheie pentru a fi 
mai robuste decât ceea ce rezultă din cazurile normale de proiectare. 

Elementele cheie trebuie să fie proiectate pentru a ajunge la rezistența lor completă, fără cedarea 
elementului în sine sau a nodurilor sale. Prin urmare, acțiunea de proiectare trebuie aplicată 
elementului cheie și oricăror componente atașate acestuia, cu excepția cazului în care componentele 
atașate sau nodurile lor nu pot susține 34 kN/m2. Prin urmare, pentru proiectarea unui element cheie, 
este necesar să se precizeze ce componente sau parte a componentelor vor rămâne atașate la element 
în caz de accident. Acest lucru implică faptul că trebuie luate în considerare diferite cazuri de încărcare 
pentru peretele sau placa atașate de element, ținând seama în mod corespunzător de limitele 
superioare și inferioare ale capacității legăturii. În metoda elementelor cheie nu este obligatorie 
asigurarea capacității de redistribuire a încărcării. Prin urmare, aceasta metodă cuprinde următoarele 
etape: 

§ Identificarea elementelor structurale cheie; 
§ Proiectarea elementelor cheie pentru a rezista la o acțiune accidentală de proiectare Ad 

aplicată în direcție orizontală și verticală, pe rând pe fiecare direcție. Conform EN 1991-1-7, 
valoarea recomandată pentru Ad este de 34 kN/m2. Cu toate acestea, dacă este cazul, pot fi 
luate în considerare alte acțiuni accidentale; 

§ Acțiunea de proiectare accidentală trebuie aplicată elementului cheie și oricăror componente 
atașate. 

La proiectarea elementelor cheie și a componentelor atașate acestora se va folosi combinația 
accidentală de încărcări din Eurocode 0 (EN 1990 2002). 

5.5 Metoda segmentării 
Segmentarea/compartimentarea este o strategie de proiectare care poate îmbunătăți robustețea unei 
structuri. Într-o astfel de metodă, poate fi împiedicată sau limitată propagarea cedării ca urmare a unei 
avarii inițiale prin izolarea părții care cedează de structura rămasă, prin ceea ce poate fi denumită 
margine a segmentului/compartimentului. Aplicarea unei astfel de metode face ca prăbușirea 
accidentală a unei părți/compartiment/segment sa se facă independent, fără a afecta siguranța 
celorlalte părți/compartimente/segmente. Strategiile de segmentare se bazează, în general, pe 
folosirea fie a unor elemente de margine slabe, fie a unor elemente de margine puternice. În plus, 
locațiile elementelor de margine sunt selectate de inginerul proiectant pe baza obiectivelor de 
proiectare și în conformitate cu cerințele clientului și ale autorităților relevante, în funcție de tipul și 
importanța structurii (Starossek 2007; Starossek and Haberland 2012; CEN/TC250/WG6 2020). 

În metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor, cu cât avaria inițială este mai extinsă, cu atât 
propagarea cedării va fi mai mare și implicit eficiența metodei mai redusă. Prin urmare, este de 
preferat ca utilizarea metodei să se facă doar atunci când avaria inițială este considerată redusă. Pe de 
altă parte, atunci când se utilizează strategia de segmentare, amploarea colapsului și eficiența metodei 
nu depind de mărimea avariilor inițiale, cu condiția ca limitele segmentelor să nu fie prea mici. În 
consecință, o astfel de metodă se recomandă atunci când se presupune că amploarea avariei inițiale 
este mare. Segmentarea poate fi combinată, de asemenea, cu metoda căilor alternative de transfer al 
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încărcărilor, unde în cadrul segmentelor individuale se pot asigura căi alternative. În acest caz, 
amploarea propagării cedării nu va fi semnificativ mai mare decât avariile inițiale presupuse atât 
pentru avarii inițiale reduse, cât și pentru avarii inițiale mari (Starossek and Haberland, 2012). 

5.5.1 Limite cu segmente slabe 
Segmentarea obținută prin utilizarea unor elemente slabe de margine permite ca cedarea unui anumit 
segment să aibă loc fără ca cedarea să se propage către alte segmente adiacente. În acest fel, 
segmentarea acționează ca o siguranță structurală, unde piesele/elementele cedate se pot desprinde 
în siguranță de la structură. Această segmentare poate fi obținută prin eliminarea continuității între 
segmentele/compartimentele adiacente sau prin reducerea rigidității astfel încât să facă față 
deformațiilor și deplasărilor mari de la limitele segmentului și, astfel, să limiteze forța transmisă 
structurii adiacente (Starossek 2007; Starossek and Haberland 2012; CEN/TC250/WG6 2020). 

Trebuie remarcat, de asemenea, că asigurarea continuității are, în general, un efect benefic asupra 
performanței de ansamblu a structurii în cazul evenimentelor extreme; cu toate acestea, continuitatea 
poate avea efecte negative asupra căilor alternative de transfer al încărcărilor atunci când acestea nu 
sunt au rezistența necesară să reziste forțelor transmise prin continuitate. Prin urmare, în cazul în care 
căile alternative de transfer al încărcărilor nu sunt practice sau sunt prea costisitoare, poate fi mai 
avantajoasă segmentarea prin eliminarea selectivă a continuității. Acest lucru este valabil și atunci 
când căile alternative de transfer al încărcărilor (sau elementele de izolare a colapsului) sunt suficient 
de puternice, dar verificarea corespunzătoare se dovedește a fi dificilă sau imprecisă (Starossek 2006). 

În cazul structurilor pentru clădiri, segmentarea se aplică în mod obișnuit clădirilor cu înălțime redusă, 
care au o amprentă la sol relativ mare. Pentru astfel de structuri joase, se poate presupune că 
prăbușirea implică întreaga înălțime a clădirii; cu toate acestea, este limitată în direcție orizontală în 
zonele în care forțele nu pot fi transferate structurii adiacente. După cum s-a menționat, este de dorit 
să se ofere căi alternative de transfer al încărcării în cadrul segmentelor individuale. Trebuie menționat 
că structura înconjurătoare trebuie verificată la cel mai înalt nivel posibil în ceea ce privește forțele de 
legătură, astfel încât să se evite cedarea segmentelor adiacente. 

5.5.2 Limite cu segmente puternice 
Segmentarea obținută prin utilizarea unor elemente puternice de margine are rolul de a preveni o 
cedare incipientă, oferind o rezistență locală ridicată, capabilă să reziste unor forțe relativ mari. În acest 
mod, segmentarea poate deveni o cale alternativă de transfer al încărcărilor, la care rezistența la 
cedare/avariere locală este realizată la deformații relativ mici, sau poate opri prăbușirea unei părți a 
structurii. Această formă de segmentare poate fi luată în considerare în cazul structurilor înalte, cum 
ar fi cazul clădirilor multietajate, folosind grinzi rigide sau grinzi cu zăbrele dispuse perimetral la 
intervale regulate. Structurile astfel obținute pot acționa împreună cu legăturile verticale pentru a 
asigura redistribuirea încărcărilor în urma cedării/avarierii locale, a opri resturile căzute și a crește 
stabilitatea structurii adiacente (CEN/TC250/WG6, 2020; Starossek, 2007; Starossek and Haberland, 
2012; Starossek, 2018; Ellingwood et al., 2007). 

Ca o alternativă la cele două metode de segmentare propuse, se pot utiliza elemente de margine cu 
ductilitate ridicată și o capacitate mare de disipare a energiei (care pot susține forțe și deplasări mari 
în același timp) (Starossek 2009). 
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6 Evaluarea riscului 
Analiza riscurilor se bazează pe evaluarea și reducerea riscului de avarii structurale și a consecințelor 
care ar putea apărea în urma acestor avarii, ca urmare a producerii unor hazarduri accidentale cu 
probabilitate redusă dar consecințe grave, cum ar fi impactul, focul, exploziile, erori umane, etc. 

În conformitate cu prevederile din normele Eurocode, analiza riscului este necesară numai pentru 
clădirile care intră în clasa de consecințe ridicată CC3, în conformitate cu EN 1991-1-7. Se pot utiliza 
două tipuri de analize de risc și anume i) analize calitative și ii) analize cantitative, iar principalele etape 
necesare pentru ambele analize sunt schematizate în Figura 50. 

În practică, analiza de risc bazată pe o evaluare cantitativă este destul de complexă, deoarece necesită 
cuantificarea, în termeni de probabilități, a posibilității apariției fiecărui hazard luat în considerare, 
precum și a tuturor consecințelor posibile ale apariției acestuia în clădire, necesitând utilizarea unor 
modele de risc complexe și a unor volume mari de date. Din aceste motive, metoda cantitativă este 
aplicată destul de rar în practică. Cu toate acestea, dacă este necesar, în EN 1991-1-7 sunt furnizate 
anumite recomandări privind analiza cantitativă a riscurilor structurale. 

Pe de altă parte, o analiză de risc bazată pe o evaluare calitativă poate fi efectuată în orice moment 
sau etapă a unui proiect, chiar dacă se recomandă ca realizarea acesteia să se facă într-un stadiu 
incipient al procesului de proiectare. Una dintre sarcinile esențiale care trebuie îndeplinite este 
identificarea hazardurilor care trebuie luate în considerare. În Anexa B (informativă) a EN 1991-1-7, 
sunt identificate condițiile care ar putea prezenta pericole pentru o structură (a se vedea Secțiunea 1 
dedicat acțiunilor accidentale identificate); identificarea hazardurilor trebuie efectuată în strânsă 
interacțiune cu viitorul proprietar al clădirii și/sau cu autoritățile. Apoi, pentru hazardurile identificate 
se solicită descrierea posibilelor consecințe și definirea măsurilor necesare în cazul în care aceste 
consecințe nu sunt acceptabile. Evaluarea calitativă este mai ușor de aplicat decât evaluarea 
cantitativă, prin urmare, este aplicată mai des în practică, chiar dacă tinde să fie mai subiectivă. 

 
Figura 50. Evaluarea riscului 
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7 Concluzii 
Robustețea structurală și reducerea colapsului progresiv reprezintă prevederi specifice de siguranță, 
care sunt în prezent cerute de codurile și standardele moderne, inclusiv Eurocodurile și care necesită 
o atenție deosebită din partea tuturor specialiștilor implicați în industria construcțiilor (autorități, 
arhitecți, proiectanți, constructori, verificatori, manageri de asigurări). Cu toate acestea, după o analiză 
amănunțită a prevederilor din Eurocode legate de această problemă, se poate spune ca ele conțin 
recomandări generale, care sunt uneori neclare, incomplete și prea generale pentru a ține seama de 
particularitățile diferitelor tipologii structurale. Acest lucru duce la dificultăți de aplicare, deoarece 
lipsesc prevederi clare de proiectare care să răspundă acestor cerințe de robustețe. 

Proiectul FAILNOMORE, finanțat de Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel (RFCS) al Comisiei 
Europene, a avut ca scop acoperirea acestui decalaj pentru structurile în cadre din oțel și compuse 
oțel-beton, prin colectarea celor mai recente rezultate ale cercetării în acest domeniu și transformarea 
acestora în recomandări de calcul și ghiduri de bună practică. Prezentul manual de proiectare, care 
constituie principalul rezultat al acestui proiect, reflectă diferitele strategii de proiectare pentru 
robustețe orientate spre practică care au fost convenite de comun acord la nivel european. 

Pentru a ajuta utilizatorul, în Secțiunea 2.1 este propusă o schemă logică generală pentru proiectarea 
pentru robustețe. Această schemă reprezentativă ghidează proiectantul în procesul de luare a 
deciziilor și facilitează adoptarea unei strategii de proiectare adecvate pentru orice tip de scenariu 
accidental, respectând în același timp pe deplin cerințele și recomandările Eurocodurilor. 

Selectarea strategiilor de proiectare care urmează să fie adoptate se bazează pe conceptul de clase de 
consecințe, concept care este introdus în Secțiunea 3. 

Apoi, în Secțiunea 1 se prezintă un prim set de metode de proiectare pentru robustețea structurală, ce 
pot fi utilizate în cazul acțiunilor accidentale identificate, inclusiv impact, explozie, foc și cutremur ca 
acțiuni accidentale excepționale. Metodele propuse variază de la măsuri de protecție, menite să 
prevină apariția acțiunii accidentale, până la o proiectare explicită împotriva unei acțiuni specifice. Sunt 
prezentate în detaliu diferite metode de proiectare cu diferite niveluri de complexitate și precizie. 
Utilizatorul poate opta pentru oricare dintre aceste metode, pe baza complexității configurației 
structurale și a preciziei cerute în proiectare. 

Deoarece nu este fezabilă examinarea realistă a tuturor situațiilor accidentale care ar putea duce la 
inițierea colapsului, în Secțiunea 5 se prezintă un al doilea set de metode de proiectare, independente 
de acțiuni. Aceste metode au ca scop consolidarea robusteții unei structuri pentru a limita propagarea 
unei cedări locale la nivel global. Pentru început, sunt date recomandări pentru identificarea avariei 
locale care urmează să fie luată în considerare în proiectare. Apoi, sunt prezentate metode cu diferite 
niveluri de complexitate, de la metode analitice simplificate la metode numerice complete, cu un 
accent deosebit pe ductilitate și capacitatea de rotire necesare la nivelul elementelor structurale și / 
sau al nodurilor. 

În sfârșit, Secțiunea 1 oferă o scurtă introducere în evaluarea și analiza riscurilor, care este uneori 
cerută pentru structuri specifice incluse în clasa de consecințe ridicate. 

În concluzie, în prezentul manual de proiectare, utilizatorii vor găsi informații și metode valoroase, cu 
diferite niveluri de complexitate, pentru a satisface cerința de robustețe a structurilor în cadre din oțel 
și compuse oțel-beton în practica lor zilnică, folosind întregul potențial al materialelor și elementelor 
constitutive. Aplicabilitatea metodelor de proiectare propuse este exemplificată în a doua parte a 
prezentului manual de proiectare prin aplicarea lor pe diferite exemple de calcul.
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Partea a 2-a – Exemple de calcul 

8 Introducere 
8.1 Generalități 
Această secțiune ilustrează și demonstrează aplicabilitatea recomandărilor propuse pentru 
proiectarea/verificarea robusteții structurilor în cadre din oțel și compuse oțel-beton. Pentru studiu 
sunt selectate patru configurații structurale, a se vedea Tabelul 8. Două structuri sunt concepute inițial 
pentru situația de proiectare persistentă (zonă neseismică) și două pentru situații de proiectare 
persistentă și seismică (zonă seismică) conform prevederilor din versiunile actuale ale Eurocodurilor. 

Tabelul 8. Tipurile de structuri utilizate în exemplele de calcul 

Nume de 
referință 

Tipul structurii 

SS/NS Structură din oțel în zonă neseismică 
CS/NS* Structură compusă în zonă neseismică 

SS/S Structură din oțel în zonă seismică 
CS/S Structură compusă în zonă seismică 

* Structura are două variante – una cu stâlpi din oțel și una cu stâlpi compuși. În 
ambele cazuri, grinzile sistemului gravitațional și planșeele sunt proiectate în 
soluție compusă. 

 

În exemplele de calcul, structurile sunt proiectate inițial pentru starea limită ultimă (SLU) și starea 
limită de serviciu (SLS) (cu cerințe suplimentare pentru starea de limitare a degradărilor (DL) pentru 
structurile seismice, adică SS/S și CS/S), iar rezultatele sunt prezentate de la Secțiunea 8.3 la Secțiunea 
8.6. 

Apoi, proiectarea pentru robustețe este efectuată în Secțiunea 8.7 (pentru acțiunile accidentale 
identificate) și în Secțiunea 8.8 (pentru acțiuni accidentale neidentificate). Exemplele ilustrează 
aplicarea majorității metodelor prezentate în secțiunile anterioare. 

Proiectarea pentru robustețe necesită în primul rând clasificarea structurii în ceea ce privește 
consecințele în cazul acțiunilor accidentale (a se vedea Secțiunea 3). Toate structurile studiate sunt 
incluse în Clasa de consecințe 2b (Grupul de risc ridicat). 

Proiectarea în cazul acțiunilor identificate (Secțiunea 8.7) include verificări la cinci acțiuni accidentale, 
așa cum sunt prezentate în Tabelul 9, utilizând recomandările din Secțiunea 1. După cum se prezintă 
în Tabelul 9, nu toate structurile studiate sunt verificate pentru toate acțiunile accidentale luate în 
considerare; obiectivul este de a aplica metodele prezentate în Secțiunea 1 pe cel puțin un exemplu 
de calcul. În funcție de tipul acțiunilor accidentale, exemplele de calcul sunt denumite de la I.1 la I.5 
pentru acțiunile accidentale identificate (impact, explozie, foc și cutremur) și de la II.1 la II.4 pentru 
acțiuni neidentificate (a se vedea Tabelul 9 și Tabelul 10). 

Pentru impact și explozia de gaz (a se vedea Secțiunea 4.2 și, respectiv, Secțiunea 4.3.1.1), se vor aplica 
metode cu niveluri diferite de complexitate (Tabelul 9), chiar dacă recomandările pentru structurile 
din clasa 2B (a se vedea EN 1991-1-7 și Tabelul 9) limitează analiza la metode simplificate cu acțiuni 
statice echivalente. Pentru acțiunile din explozie externă, care nu sunt acoperite în mod explicit de 
Eurocoduri (a se vedea Secțiunea 4.3.1.1), aplicarea metodelor simplificate și a analizei dinamice 
avansate vor fi ilustrate pe structura SS/S. Aplicarea metodelor simplificate și a analizei termice 
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numerice vor fi ilustrate pentru structura CS/NS în scenariul de incendiu (a se vedea Secțiunea 4.4). 
Pentru acțiunile seismice (a se vedea Secțiunea 4.5), se vor lua în considerare două situații de 
proiectare: 

• Aplicarea unor recomandări prescriptive privind structura SS/NS, care se presupune a fi 
construită în Aachen, adică într-o regiune în care acțiunea seismică nu trebuie să fie luată în 
calcul în mod explicit în procesul de proiectare, dar ar putea totuși avea loc; 

• Aplicarea analizei numerice avansate având în vedere scenarii multi-hazard pe structura SS / 
S. 

Pentru proiectarea împotriva acțiunilor accidentale neidentificate (Secțiunea 8.8) sunt propuse 
alternative diferite pentru structurile din clasa 2B (a se vedea Secțiunea 2.1.4). 

Prima este utilizarea unei metode prescriptive pentru a asigura posibilitatea activării legăturilor 
orizontale și verticale în cazul acțiunilor accidentale (a se vedea Secțiunea 5.3.1). Această metodă este 
cea mai ușor de aplicat, iar aplicarea sa este ilustrată pentru toate exemplele, după cum se prezintă în 
Tabelul 10. 

A doua este luarea în considerare a eliminării teoretice a elementelor de sprijin, eliminare care se face 
unul câte unul pentru fiecare nivel a clădirii. Aplicarea acestei alternative poate fi făcută prin metode 
cu diferite niveluri de complexitate: 

• Utilizarea unei metode analitice (a se vedea Secțiunea 5.3.2) – aplicarea acestei metode este 
exemplificată pentru structura SS/NS; 

• Utilizarea unei metode numerice simplificate (a se vedea Secțiunea 5.3.3) – această metodă se 
aplică pe structura SS/S; 

• Utilizarea unei metode numerice avansate (a se vedea Secțiunea 5.3.4) – această metodă se 
aplică în toate exemplele de calcul. 

O a treia alternativă este utilizarea metodei elementelor-cheie, așa cum se propune în EN 1991-1-7 (a 
se vedea Secțiunea 5.4). Această metodă va fi luată în considerare pentru structura CS/NS. 

În cele din urmă, ultima alternativă este utilizarea segmentării, care va fi aplicată pe scurt pentru 
structura SS/NS. 
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Tabelul 9. Tipuri de metode pentru acțiunile accidentale identificate și aplicarea acestora 

 Acțiuni accidentale identificate 

  Impact Explozie externă Explozie internă Foc 
localizat 

Cutremur 

Structură Metoda 
statică 

echivalentă 

Metoda 
dinamică 

simplificată 

Metoda 
dinamică 
completă 

Metoda 
echivalentă 

SDOF 

Metoda 
dinamică 
completă 

Metoda 
statică 

echivalentă 

Metoda 
dinamică 

(metoda de 
evaluare prin 
echivalentul 

TNT) 

Modele de 
foc localizat 

 

Metoda 
prescriptiva 

Analiză 
numerică 
avansată  

(multi-hazard) 

SS/S    I.2.2/ SS/S I.2.3/ SS/S I.3.1/ SS/S I.3.2/ SS/S  
 

I.5.2/ SS/S 

CS/S I.1.1/ CS/S I.1.2/ CS/S I.1.3/ CS/S     
  

 

SS/NS    
 

    I.5.1/ SS/NS  

CS/NS I.1.4/ CS/NS   I.2.1/ CS/NS    I.4.1/ CS/NS   

Tabelul 10. Tipuri de metode pentru acțiunile accidentale neidentificate și aplicarea acestora 

 Acțiuni accidentale neidentificate 

  Metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor (ALP) Metoda elementelor 
cheie 

Metoda segmentării 

Structură Metoda prescriptivă 
(Metoda legării) 

Metoda analitică Evaluarea simplificată 
a răspunsului dinamic 

Metoda numerică 
completă 

Metoda normativă Limite cu segmente slabe /  
Limite cu segmente 

puternice 

SS/S II.1.1/ SS/S  II.4.2/ SS/S II.4.3/ SS/S 
  

CS/S II.1.2/ CS/S   II.4.4/ CS/S 
  

SS/NS II.1.3/ SS/NS II.4.1/ SS/NS  II.4.5/ SS/NS 
 

II.3.1/ SS/NS 

CS/NS II.1.4/ CS/NS   II.4.6/ CS/NS II.2.1/ CS/NS 
 

 

În prezentul manual de proiectare se prezintă doar un rezumat al analizelor efectuate în exemplele de 
calcul. Mai multe detalii sunt disponibile în Documentul D2-2 al proiectului FAIILNOMORE, care este 
disponibil gratuit (în limba Engleză) pe site-ul oficial al proiectului 
(https://www.steelconstruct.com/eu-projects/failnomore/). 

8.2 Geometria și sistemul structural propus 
Geometria structurilor este prezentată în Figura 51 și constă în: 

• Zonă neseismică: 

1. 6 niveluri cu o înălțime de 4.0 m fiecare; 
2. 6 travei de 8.0m pe direcția Y; 
3. 3 deschideri de 12.0 m pe direcția X. 

• Zonă seismică: 

1. 6 niveluri cu o înălțime de 4.0 m fiecare; 
2. 6 travei de 8.0m pe direcția Y;  
3. 3 deschideri de 12.0 m pe direcția X – cadre interioare; 
4. 6 deschideri de 6.0 m pe direcția X – cadre perimetrale. 

Sistemul structural principal constă în: 
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• Zonă neseismică (Figura 51a): 

1. Un nucleu central contravântuit centric cu contravântuiri în V pentru a resista 
încărcărilor laterale din vânt; 

2. O rețea de grinzi principale și secundare pentru a rezista încărcărilor gravitaționale. 

• Zonă seismică (Figura 51b): 

1. Un sistem dual format din două nuclee contravântuite centric cu contravântuiri în V 
și cadre perimetrale necrontravântuite (MRF) pentru a rezista încărcărilor laterale din 
vânt și seism; 

2. O rețea de grinzi principale și secundare pentru a rezista încărcărilor gravitaționale. 

La proiectarea inițială s-a folosit marca S355 pentru oțel și clasa C30/37 pentru beton. În plus, pentru 
structurile din zonele seismice, a fost utilizată marca de oțel S460 pentru grinzile nedisipative din 
cadrele contravântuite. Pentru elementele din oțel au fost utilizate secțiuni dublu T și țevi rotunde. 
Nodurile au fost proiectate în conformitate cu prevederile din EN 1993-1-8, cu cerințe suplimentare 
pentru sistemele rezistente la cutremur în ceea ce privește capacitatea minimă (a se vedea EN 1998-
2). Mai multe detalii despre sistemele structurale sunt prezentate în secțiunile următoare. 

  

a) 

  

b) 

Figura 51. Prezentarea sistemelor structurale: a) structuri neseismice; b) ) structuri seismice  

8.3 Acțiuni, combinații de acțiuni 
Acțiunile care au fost utilizate în proiectarea fiecărei tipologii structurale sunt prezentate în Tabelul 11. 
Combinarea acțiunilor pentru SLU și SLS a fost făcută în conformitate cu EN 1990. În plus, în 
conformitate cu EN 1998, pentru cazurile SS/S și CS/S, a fost luată în considerare starea limită de 
limitare a degradărilor (DL). 

Nucleu central 
contravântuit

Cadru rigid

Elemente 
articulate

Nucleu central 
contravântuit

Cadru rigid

Elemente 
articulate

Cadre
necontravântuire
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Tabelul 11. Acțiuni considerate pentru proiectare 

Încărcări 

Structuri 
SS/S & CS/S CS/NS SS/NS 

Locație 
Timișoara, RO Luxembourg Aachen, DE 

Încărcarea permanentă - Planșee:  gk = 5 kN/m2 
- Fațadă (susținută de grinzile perimetrale): gk= 4 kN/m 

Încărcarea utilă - Încărcarea pentru clădiri de birouri: qk = 3 kN/m2 

- Încărcarea din timpul construcției qk = 1 kN/ m2 (planșee uzuale și acoperiș). 
Vântul  

Viteza vântului vb,0 = 25 m/s vb,0 = 24 m/s vb,0 = 25 m/s 
Presiunea echiv. a vântului qb = 0.4 kN/m2 qb = 0.36 kN/m2 qp = 0.9 kN/m2* 

Categoria de teren III III “Binnenland”* 
Încărcarea din zăpadă sk = 1.5 kN/m2 sk = 0.5 kN/m2 sk = 0.85 kN/m2** 

Încărcarea seismică    
Spectrul de răspuns elastic Tipul 1   

Categoria de teren B   
Accelerația de vârf a 

terenului, ag 
0.25 g   

Factorul de comportare, q q = 4.8 (cadru dual CBF+MRF)   
 

* Evaluarea simplificată a presiuni vântului, conform din EN 1991-1-4/fila NA. NA.B.3 utilizate în mod obișnuit în Germania. 
Aceasta înlocuiește conceptul de categorie de teren. “Binnenland” poate fi tradus cu „regiune interioară” și este folosit 
pentru a face deosebirea față de regiunile insulare și de coastă. 
** Zona 2 pentru zăpadă conform DIN EN 1991-1-3/NA 
 

8.4 Cerințe de proiectare și rezultate 
Analiza structurală a fost efectuată folosind modele 3D și analize liniare elastice. 

Pentru SS/NS, calculele se efectuează utilizând următoarele programe de calcul: 

• Dlubal RSTAB 8.22 pentru analizele cu elemente finite, inclusiv modulul EC3 pentru oțel pentru 
verificările elementelor; 

• COP 2.1.3 Premium pentru verificarea îmbinărilor. 

Pentru CS/NS, proiectarea clădirii a fost efectuată utilizând programul SCIA (versiunea 2019), în timp 
ce îmbinările au fost proiectate folosind foi de calcul. 

Pentru structurile proiectate în zone seismice (SS/S și CS/S), au fost utilizate programele Etab v.19 și 
SAP2000 v23. Proiectarea îmbinărilor a fost realizată cu ajutorul programului STeelCON. Pentru 
proiectarea seismică, s-a efectuat o analiză modală cu spectre de răspuns. De asemenea, au fost 
evaluate mecanismul plastic și răspunsul seismic prin intermediul procedurii de analiză statică neliniară 
(push-over) folosind metoda N2 (EN 1998). 

Verificările efectuate pentru toate structurile au inclus: 

• verificări la SLU, pentru care rezultatele sunt raportate prin factori de utilizare (UF). 
• verificări la SLS, care au fost efectuate folosind următoarele criterii de admisibilitate: 

1. Deformarea maximă a grinzilor secundare limitată la L/250; 
2. Deformarea maximă a grinzilor principale limitată la L/350; 
3. Deplasarea maximă la vârful structurii sub acțiunea vântului limitată la H/500; 

unde L este deschiderea grinzilor, iar H este înălțimea structurii. 
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În plus, pentru structurile rezistente la seism, au fost efectuate următoarele verificări: 

1. Driftul de etaj limitat la 0.75% Hst pentru a respecta cerința de limitare a degradărilor 
(clădiri cu elemente nestructurale ductile); 

2. Efecte de ordinul al doilea: θ ≤ 0.2 ; 
3. Verificarea elementelor disipative și a îmbinărilor pentru cadrele CBF și MRF; 
4. Verificarea elementelor nedisipative si a îmbinărilor pentru cadrele CBF și MRF; 

unde Hst este înălțimea nivelului și θ este coeficientul de sensibilitate al deplasării relative de nivel. 

Rezultatele proiectării sunt prezentate în Tabelul 12 până  

Tabelul 14. Tabelul 12 prezintă secțiunile transversale pentru diferite categorii de grinzi și factorii de 
utilizare pentru rezistență (inclusiv rezistența la flambaj, dacă este cazul) și rigiditate. Tabelul 13 
prezintă secțiunile transversale pentru diferite categorii de stâlpi și factorii de utilizare pentru 
rezistență (inclusiv rezistența la flambaj). Pentru structurile proiectate în zona seismică, factorii de 
utilizare pentru stâlpii sistemului ce rezistă încărcărilor laterale LLRS se referă la cerința maximă între 
combinațiile cu acțiunea vântului sau acțiunea seismică. 

Verificarea la SLS pentru toate structurile supuse acțiunii vântului este prezentată în Tabelul 16. Toate 
structurile având aceeași înălțime H (24 m), raportul dintre deplasarea laterală la vârful structurii și 
limita acceptabilă are o valoare maximă de aproximativ 0.5. 

În ceea ce privește verificările specifice pentru structurile din zona seismică, Tabelul 17 prezintă 
verificarea driftului de etaj la starea de limitare a degradărilor. După cum se poate observa, structurile 
verifică limitarea de 0.75%, având o abatere maximă de 0.24%. Structurile SS/S și CS/S au fost, de 
asemenea, verificate la SLU în ceea ce privește limitarea driftului de etaj, utilizând următoarea ecuație: 

 𝑑)Q/R = 𝑐 ∙ 𝑞 ∙ 𝑑)B ≤ 𝑑),1Q/R (46) 

unde c este factorul de amplificare (considerat 1 deoarece 𝑇7 ≥ 𝑇S), q este factorul de comportare, iar 
𝑑)B este deplasarea relativă obținută din calculul static. 

Limita acceptabilă pentru această verificare este 2.5% Hst. Așa cum se prezintă în Tabelul 18, toate 
valorile sunt sub această limită, cea mai mare fiind de 0.49%. 

În plus, rezultatele verificării pentru efectele de ordinul doi sunt prezentate în Tabelul 19. După cum 
se poate observa, cea mai mare valoare pentru θ este 0.096. În consecință, așa cum este menționat în 
Eurocode 8, efectele de ordinul doi pot fi neglijate, având o valoare pentru θ mai mică de 0.1. 

Încărcarea seismică pentru proiectarea elementelor nedisipative ține cont de factorul de utilizare (UF) al 
contravântuirilor. În consecință, având un UF de 0.46 pentru cea mai solicitată contravântuire, a fost 
obținut un factor de suprarezistență de 1/0.46 = 2.16. Având în vedere și efectul ecruisării, factorul de 
suprarezistență totală luat în considerare pentru proiectarea elementelor nedisipative a fost de ΩT = 3.0. 

În final, a fost verificată contribuția cadrelor perimetrale MRF. În (RFCS 2017), se menționează că 
dualitatea trebuie verificată prin condiția ca structura MRF să preia cel puțin 25% din forța seismică. 
Având în vedere echilibrul unui cadru simplu și dezvoltarea articulațiilor plastice la capetele grinzilor, 
capacitatea unui cadru MRF este de două ori capacitatea plastică a grinzii împărțită la înălțimea etajului. 
Rezistența la încovoiere necesară a grinzii poate fi determinată cu ajutorul următoarei expresii: 

 
𝑀=@," =

𝐹#LCI

2
	 ∙
𝐻+3
𝑛

 (47) 

unde	𝐹#LCI  este capacitatea cadrului, 𝐻+3 este înălțimea nivelului și	𝑛 este numărul de grinzi de pe 
cadru. 
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În formula de mai sus, capacitatea cadrului este considerată egală cu 0.25 din forța seismică de nivel 
și n egal cu 12, deoarece există 6 grinzi pe cadru și 2 cadre pe o direcție ce rezistă acțiunilor seismice. 

După cum se prezintă în Tabelul 20, capacitatea la încovoiere necesară este mai mică decât cea efectivă 
în ambele direcții; deci, condiția de dualitate este verificată. 

Tabelul 12. Secțiuni și factori de utilizare pentru grinzi 

Caz Element Direcție4 Nivel Secțiune 
Factor de utilizare (UF) 

Rezistență Deplasare1 

SS/S 

Grinzile perimetrale 
X 1-6 IPE550 0.278 0.023 
Y 1-6 IPE600 0.302 0.153 

Grinzile interioare 
X 1-6 IPE550 0.546 0.85 
Y 1-6 IPE550 0.909 0.928 

5Grinzile nucleului central 
X 

1-3 6H800 0.936 - 
4-5 HEM800 0.953 - 
6 HEM700 0.789 - 

Y 
1-3 HEM500 0.859 - 
4-6 HEB500 0.878 - 

CS/S 

Grinzile perimetrale2 
X 1-6 IPE550 0.278 0.178 

Y 1-6 IPE600 0.302 0.157 

Grinzile interioare2 
X 1-6 IPE400 0.627 0.971 

Y 1-6 IPE450 0.874 0.94 

5Grinzile nucleului central 
X 

1-3 6H800 0.936 - 
4-5 HEM800 0.953 - 
6 HEM700 0.789 - 

Y 
1-3 HEM500 0.859 - 
4-5 HEB500 0.878 - 

SS/NS 

Grinzile perimetrale 
X 1-6 IPE500 0.51 0.89 
Y 1-6 IPE500 0.75 0.83 

Grinzile interioare 
X 1-6 IPE550 0.62 0.93 
Y 1-6 IPE600 0.87 0.89 

Grinzile nucleului central X, Y 1-6 HEA300 0.9 0.19 

CS/NS 

Grinzile perimetrale3 X, Y 1-6 IPE450 0.93 0.8 

Grinzile interioare3 
X 1-6 IPE360 0.95 0.98 
Y 1-6 IPE500 0.96 0.86 

Grinzile nucleului central X, Y 1-6 IPE500 0.45 - 
1Criteriul de verificare a deplasării: L/250 pentru grinzile secundare, L/350 grinzile principale. 
2Conectori de forfecare Nelson d=19mm, h=100 mm / 160 mm – grinzi metalice cu interacțiune completă cu placa de 
beton de 12cm. 
32Conectori de forfecare Nelson d=19mm, h=100 mm / 160 mm – grinzi metalice conectate cu o placă compusă de 13 
cm și tablă cutată Cofraplus 60 (0.88 mm). 
4A se vedea Figura 51 pentru orientarea axelor. 
5Marca de oțel S460 folosită pentru grinzile nucleului central. 
6H800 este o secțiune sudată, cu aceeași înălțime ca și o secțiune HEM800, dar cu b = 380mm, tf = 50 mm, și tw = 30 mm. 
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Tabelul 13. Secțiuni și factori de utilizare pentru stâlpi 

Caz Element Secțiune UF 

SS/S 
Stâlpi de colț HE550B 0.49 

Stâlpi perimetrali HE500B 0.71 
Stâlpi ai nucleului central HD400X463 0.95 

CS/S 
Stâlpi de colț HE550B 0.48 

Stâlpi perimetrali HE500B 0.71 
Stâlpi ai nucleului central HD400X463 0.95 

SS/NS 
Stâlpi perimetrali 

X HEB 360 0.97 
Y HEB 340 0.94 

Stâlpi ai nucleului central HEM300 0.95 

CS/NS 
Stâlpi ai nucleului central HD360X162 0.61 
Stâlpi ai nucleului central HD400X216 0.78 

 

Tabelul 14. Secțiuni și factori de utilizare pentru contravântuiri 

Caz Element Direcție Nivel Secțiune UF 

SS/S 

Contravântuire 

Y 

1-3 HEA320 0.41 
4 HEA260 0.43 
5 HEA220 0.46 
6 HEA200 0.39 

X 
1-3 HEB340 0.41 
4-5 HEA320 0.27 
6 HEA260 0.26 

CS/S 

Y 

1-3 HEA320 0.41 
4 HEA260 0.43 
5 HEA220 0.46 
6 HEA200 0.40 

X 
1-3 HEB340 0.41 
4-5 HEA320 0.39 
6 HEA260 0.26 

SS/NS X, Y 1-6 CHS 219.1x6.3 0.90 
CS/NS X, Y 1-6 CHS 219.1x5 0.71 

Se poate observa că, pentru structurile SS/S și CS/S, condiția de omogenitate (diferența maximă de 
25% pentru factorii de utilizare ai elementelor pe elevație) a fost îndeplinită pentru majoritatea 
elementelor. Diferența dintre contravântuirea cea mai solicitată și cea mai puțin solicitată este de 16% 
pe direcția Y. Cu toate acestea, pe direcția X, condiția nu a fost îndeplinită pe ultimele două niveluri 
din cauza cerinței de a utiliza secțiuni de clasa 1 pentru clasa de ductilitate înaltă. 

Tabelul 15 prezintă verificarea zvelteții pentru contravântuiri pentru proiectarea seismică. Se poate 
observa că toate contravântuirile îndeplinesc condiția, valoarea maximă a zvelteții adimensionale �̅� 
fiind 0.76, care este mai mică decât limita admisibilă de 2.0. 
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Tabelul 15. Verificarea zvelteții 

Caz Direcție Nivel Secțiune A 
(mm2) 

fy  
(MPa) 

I  
(mm4) 

Lcr  
(mm) 

Ncr  
(kN) �̅� (-) 

SS/S and 
CS/S 

X 

6 HEA260 8680 275 36680000 3605500 5848.1 0.639 

5-4 HEA320 12400 275 36950000 3605500 5891.2 0.761 

1-3 HEB340 17090 275 96900000 3605500 15449.4 0.552 

Y 

6 HEA200 2570 275 13360000 2828500 3461.1 0.654 

5 HEA220 3030 275 19950000 2828500 5168.3 0.585 

4 HEA260 3310 275 36680000 2828500 9502.5 0.501 

1-3 HEA320 3710 275 69850000 2828500 18095.6 0.434 

 

Tabelul 16. Verificarea la SLS pentru sistemul ce rezistă forțelor laterale din încărcarea din vânt 

Caz Direcție 
Deplasarea la vârful 

structurii (mm) 
Deplasarea maximă 

admisă (mm) 

SS/S 
X 4.62 

48 

Y 3.2 

CS/S 
X 4.61 
Y 3.16 

SS/NS 
X 12.4 
Y 7.3 

CS/NS 
X 8.6 
Y 5.6 

Tabelul 17. Driftul de nivel pentru structurile din zonele seismice – DL 

Caz Nivel Direcție Drift (%) Caz Nivel Direcție Drift (%) 

SS/S 

6 

X 

0.171 

CS/S 

6 

X 

0.172 
5 0.209 5 0.210 
4 0.244 4 0.243 
3 0.222 3 0.220 
2 0.224 2 0.222 
1 0.183 1 0.182 
6 

Y 

0.190 6 

Y 

0.190 
5 0.241 5 0.241 
4 0.238 4 0.238 
3 0.203 3 0.203 
2 0.193 2 0.192 
1 0.148 1 0.148 
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Tabelul 18. Driftul de nivel pentru structurile din zonele seismice - SLU 

Caz Nivel Direcție Drift (%) Caz Nivel Direcție Drift (%) 

SS/S 

6 

X 

0.343 

CS/S 

6 

X 

0.343 
5 0.419 5 0.419 
4 0.486 4 0.486 
3 0.440 3 0.440 
2 0.445 2 0.444 
1 0.364 1 0.364 
6 

Y 

0.380 6 

Y 

0.381 
5 0.482 5 0.482 
4 0.476 4 0.476 
3 0.406 3 0.406 
2 0.385 2 0.385 
1 0.297 1 0.296 

Tabelul 19. Efectele de ordinul doi pentru structurile din zonele seismice 

Caz Nivel h 
(mm) 

Px 
(kN) 

Vx 
(kN) 

dx 
(mm) 

θx 
(rad) Caz Nivel h 

(mm) 
Py 

(kN) 
Vy 

(kN) 
dy 

(mm) 
θy 

(rad) 

SS/S 

6 4000 10867 1753 60.77 0.094 

SS/S 

6 4000 10867 1881 59.12 0.085 
5 4000 21734 2983 52.77 0.096 5 4000 21734 3176 50.10 0.086 
4 4000 32602 3912 42.80 0.089 4 4000 32602 4094 38.57 0.077 
3 4000 43469 4628 31.02 0.073 3 4000 43469 4810 27.01 0.061 
2 4000 54336 5193 20.18 0.053 2 4000 54336 5376 17.01 0.043 
1 4000 65203 5524 9.09 0.027 1 4000 65203 5707 7.42 0.021 

CS/S 

6 4000 10867 1753 60.73 0.094 

CS/S 

6 4000 10867 1883 59.11 0.085 
5 4000 21734 2985 52.73 0.096 5 4000 21734 3178 50.08 0.086 
4 4000 32602 3914 42.76 0.089 4 4000 32602 4097 38.54 0.077 
3 4000 43469 4630 30.99 0.073 3 4000 43469 4813 26.98 0.061 
2 4000 54336 5195 20.16 0.053 2 4000 54336 5379 16.98 0.043 
1 4000 65203 5526 9.10 0.027 1 4000 65203 5710 7.40 0.021 
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Tabelul 20. Contribuția cadrelor MRF la sistemul LLRS – SS/S and CS/S 

Caz Nivel Direcție Vi 

(kN) 
0.25Vi 
(kN)  

n 
MRd,nec 
(kNm) 

Wnec 
(mm3) Secțiune Weff 

(mm3) 
MRD,eff 
(kNm) 

SS/S 

6 

X 

1752.5 438.1 12 73.0 205695.6 IPE550 2787000 989.4 
5 2983.3 745.8 12 124.3 350149.8 IPE550 2787000 989.4 
4 3911.9 978.0 12 163.0 459139.5 IPE550 2787000 989.4 
3 4628.3 1157.1 12 192.8 543229.7 IPE550 2787000 989.4 
2 5192.7 1298.2 12 216.4 609469.1 IPE550 2787000 989.4 
1 5523.6 1380.9 12 230.2 648313.6 IPE550 2787000 989.4 
6 

x 

1881.3 470.3 12 78.4 220813.2 IPE600 35112000 12464.8 
5 3176.0 794.0 12 132.3 372765.1 IPE600 35112000 12464.8 
4 4094.4 1023.6 12 170.6 480560.5 IPE600 35112000 12464.8 
3 4810.2 1202.5 12 200.4 564574.4 IPE600 35112000 12464.8 
2 5376.1 1344.0 12 224.0 630999.7 IPE600 35112000 12464.8 
1 5707.5 1426.9 12 237.8 669894.1 IPE600 35112000 12464.8 

CS/S 

6 

X 

1753.4 438.3 12 73.1 205796.4 IPE550 2787000 989.4 
5 2984.7 746.2 12 124.4 350314.6 IPE550 2787000 989.4 
4 3913.5 978.4 12 163.1 459332.4 IPE550 2787000 989.4 
3 4630.1 1157.5 12 192.9 543444.7 IPE550 2787000 989.4 
2 5194.7 1298.7 12 216.4 609711.1 IPE550 2787000 989.4 
1 5526.1 1381.5 12 230.3 648600.5 IPE550 2787000 989.4 
6 

x 

1882.8 470.7 12 78.4 220980.2 IPE600 35112000 12464.8 
5 3178.0 794.5 12 132.4 373009.1 IPE600 35112000 12464.8 
4 4096.9 1024.2 12 170.7 480855.4 IPE600 35112000 12464.8 
3 4813.0 1203.2 12 200.5 564905.2 IPE600 35112000 12464.8 
2 5378.9 1344.7 12 224.1 631327.2 IPE600 35112000 12464.8 
1 5710.0 1427.5 12 237.9 670185.7 IPE600 35112000 12464.8 

 

8.5 Noduri  
8.5.1 SS/NS 

Nodurile grindă-grindă și cele grindă-stâlp sunt noduri articulate realizate cu eclise pe inimă și șuruburi. 
Nodurile contravântuirilor precum și prinderile de la bază ale stâlpilor nu sunt detaliate aici. Poziția 
îmbinării de continuitate la stâlpi este aproximativ la jumătatea înălțimii clădirii. Proiectarea îmbinării 
de continuitate la stâlpi este constructivă (forțe de compresiune și momente de încovoiere neglijabile). 

Nomenclatorul nodurilor în exemplele de calcul se bazează pe ID-urile elementelor raportate în Figura 
52. Etichetele nodurilor, forțele tăietoare la SLU și rezistențele sunt prezentate în Tabelul 21. 
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Figura 52. Poziția nodurilor 

Tabelul 21. Verificarea nodurilor la SLU, SS/NS 

Poziție 
s = axa puternică 

w = axa slabă 
Tipul îmbinării 

Rezistența la 
forfecare (kN) 

Rezistența la 
încovoiere 

(kNm) 
Mod de cedare UF 

A1s / A2 Cu eclisă 
196 - Eclisa solicitată la 

presiune pe gaură 
0.66 

A1w Cu eclisă 
255 - Eclisa solicitată la 

presiune pe gaură 
0.94 

B1 / B3 Cu eclisă 
196 - Eclisa solicitată la 

presiune pe gaură 
0.92 

C2w / C3w Cu eclisă 
443 - Eclisa solicitată la 

presiune pe gaură 0.97 

D3s Cu eclisă 
102 - Inima grinzii solicitată 

la presiune pe gaură 
0.59 

D3w Cu eclisă 
102 - Inima grinzii solicitată 

la presiune pe gaură 
0.88 

BA / BC Cu eclisă 
196 - Eclisa solicitată la 

presiune pe gaură 
0.92 

BD Cu eclisă 
185 - Eclisa solicitată la 

presiune pe gaură 
0.97 

Proiectarea nodurilor a fost efectuată folosind software-ul COP menționat mai sus. Se observă că 
proiectarea unor astfel de noduri nu este acoperită direct de versiunea curentă a Eurocode; prin 
urmare, verificarea se bazează pe documentul ECCS (ECCS, 2009). Aceste verificări conțin, de 
asemenea, cerințe de ductilitate pentru nodurile articulate. Toate modurile de cedare obținute prin 
calcul sunt ductile (eclisa solicitată la presiune pe gaură sau inima grinzii solicitată la presiune pe gaură). 

8.5.2 CS/NS 
Au fost utilizate două tipuri de noduri: 
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• Cu placă de capăt egală; 
• Cu eclise pe inimă. 

A fost efectuată o comparație între îmbinările cu placă de capăt egală și cele cu eclise pe inimă pentru 
nodurile grinzilor perimetrale (IPE450) și ale grinzilor interne (IPE360) prinse de stâlpi (HD360x162). 

Rezultatele pentru noduri pot fi găsite în Tabelul 22. 

Tabelul 22. Verificările nodurilor la SLU, CS-NS 

Posiție Tipul îmbinării 
Rezistența la 

forfecare 
(kN) 

Rezistența la 
încovoiere 

(kNm) 
Mod de cedare UF 

Perimetru 

Cu placă de 
capăt egală 

289.38 - Rezistența la forfecare a 
grupului de șuruburi  0.73 

Cu eclise pe 
inimă 

297.96 - Rezistența la forfecare a 
grupului de șuruburi 

0.71 

Intern 

Cu placă de 
capăt egală 

289.38 - Rezistența la forfecare a 
grupului de șuruburi 

0.64 

Cu eclise pe 
inimă 

265.89 
- Inima grinzii la presiune pe 

gaură  
0.70 

 

8.5.3 SS/S și CS/S 
Atât pentru SS/S cât și pentru CS/S, în cazul cadrelor perimetrale MRF au fost adoptate noduri 
precalificate seismic rezistente la încovoiere. S-a preferat o configurație de nod cu placă de capăt 
extinsă din tipologiile studiate in cadrul proiectului European RFCS EqualJoints. Au fost alese noduri cu 
rezistență egală pentru cadrele MRF, iar nodurile adoptate pentru SS/S au fost, de asemenea, utilizate 
și pentru CS/S, deoarece nu au fost efectuate modificări de secțiuni față de MRF. Mai mult, deoarece 
placa din beton este considerată complet deconectată de cadrul din oțel într-o zonă circulară din jurul 
unui stâlp (a se vedea EN 1998-2), caracterul compus al grinzilor cu placa a fost ignorat în calculul 
îmbinărilor. 

Pentru celelalte elemente (nodurile grindă-grindă, precum și cele grindă-stâlp, cu excepția cadrelor 
MRF și a nucleului contravântuit) au fost utilizate noduri articulate. În ambele cazuri (SS/S și CS/S) au 
fost utilizate prinderi cu corniere și șuruburi, cu modificări minore de la un caz la altul. 

Rezultatelor pentru nodurile rezistente la încovoiere pot fi găsite în Tabelul 23, în timp ce Tabelul 24 
prezintă verificarea nodurilor articulate. 
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Tabelul 23. Verificarea nodurilor rezistente la moment la SLU, SS/S și CS/S 

Poziție 
Tipul 

îmbinării 

Rezistența la 
încovoiere 

(kNm) 

Rezistența 
la forfecare 

(kN) 
Mod de cedare la încovoiere UF* 

𝑴𝑹𝒅

𝑴𝒑𝒍,𝒃
 

A/1, A/7 
IPE600-HEB550 

Cu placă 
de capăt 
extinsă 

1173 1516 
Placa de capăt solicitată 

la încovoiere 0.29 0.94 

A/1, A/7, A/2-6 
IPE600-HEB500 

Cu placă 
de capăt 
extinsă 

1169 1387 Placa de capăt solicitată 
la încovoiere 

0.26 0.94 

1/A - 1/D 
IPE550-HEB500 

Cu placă 
de capăt 
extinsă 

957 1409 Placa de capăt solicitată 
la încovoiere 

0.15 0.97 

Notă: 
* Factorul de utilizare este pentru SLU, doar pentru situația de proiectare persistentă 

Tabelul 24. Verificarea nodurilor articulate la forță tăietoare la ULS, SS/S și CS/S 

Caz Poziție Nivel 
Tipul 

îmbinării 
Rezistența la 

forfecare (kN) 
Mod de cedare UF* 

SS/S 

A/1-7, D/1-7 
IPE550-IPE600 1-6 

Cu 
corniere 196 

Șuruburile grinzii secundare 
solicitate la forfecare 0.72 

B/1-7, C/1-7 
IPE550-IPE550 

1-6 Cu 
corniere 

196 Șuruburile grinzii secundare 
solicitate la forfecare 

0.72 

B/2, B/5, C/2, C/5  
IPE550-HEM500 1-3 

Cu 
corniere 196 

Grinda secundară în zona de 
racord a inimii 0.67 

B/2, B/5, C/2, C/5 
IPE550-HEB500 

4-6 Cu 
corniere 

196 Șuruburile grinzii secundare 
solicitate la forfecare 

0.65 

CS/S 

A/1-7, D/1-7 
IPE400-IPE600 1-6 

Cu 
corniere 196 

Grinda secundară solicitată la  
presiune pe gaură 0.90 

B/1-7, C/1-7 
IPE400-IPE450 

1-6 Cu 
corniere 

196 Grinda secundară solicitată la  
presiune pe gaură 

0.97 

B/2, B/5, C/2, C/5- 
IPE550-HEM500 1-3 

Cu 
corniere 196 

Grinda secundară în zona de 
racord a inimii 0.74 

B/2, B/5, C/2, C/5 
IPE550-HEB500 

4-6 Cu 
corniere 

196 Grinda secundară in zona de 
racord a inimii  

0.84 

Notă: 
* Factorul de utilizare este prezentat doar pentru situația de proiectare persistentă la SLU  
 

8.6 Observații referitoare la selecția finală a structurilor pentru exemplele de calcul 
8.6.1 Configurație seismică vs. neseismică 

Configurațiile structurale au fost concepute în principal pentru a acoperi atât zonele seismice, cât și 
cele neseismice, dar păstrând similare principalele caracteristici structurale pentru a permite realizarea 
unor comparații directe în proiectare în raport cu acțiunile accidentale. Astfel, au fost adoptate aceleași 
deschideri, travei și înălțimi de nivel. Cu toate acestea, au fost necesare unele ajustări pentru 
structurile rezistente la cutremur și anume: 
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• Poziția deschiderilor contravântuite aproape de centrul de rigiditate (Figura 51a) face ca 
structura să fie sensibilă la efectele de torsiune (Figura 53a). Pentru proiectarea seismică, 
aceasta este o caracteristică nefavorabilă, deoarece poate provoca colapsul sau avarii majore 
în timpul cutremurelor. Prin urmare, deschiderile contravântuite au fost mutate spre exterior 
(Figura 51b) și, în plus, au fost adăugate cadre MRF pe perimetru pe toate laturile. Acest lucru 
a dus la un răspuns global mai bun, cu primele două moduri de translație (Figura 53b). 

• Un sistem dual rezistent la cutremur are ca cerință o contribuție minimă de 25% din partea 
cadrelor MRF la capacitatea totală (a se vedea EN 1998-2). Pentru a îndeplini această cerință, 
secțiunile transversale ale grinzilor și ale stâlpilor din cadrele MRF au trebuit să fie mărite și, în 
plus, au fost introduși stâlpi intermediari pe laturile perimetrale scurte (X). Deschiderile 
interioare au rămas neschimbate. 

    

modul 1 modul 2 modul 3 

 a)  

   

modul 1 modul 2 modul 3 

 b)  

Figura 53. Formele modale ale sistemului rezistent la cutremur: a) inițial, cu primul mod de torsiune; b) 
reconfigurația ulterioară, cu primele două moduri de translație  

Condiția ca masa modală efectivă să reprezinte cel puțin 90% din masa efectivă totală este îndeplinită, 
iar valorile sunt prezentate în Tabelul 25 pentru structura SS/S. Primul mod este translație pe direcția 
X, al doilea este translație pe direcția Y, iar în al treilea este torsiune, așa cum este prezentat în Figura 
53b. Comportarea structurii CS/S (formele modale) este foarte similară, astfel că rezultatele nu sunt 
prezentate. 
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Tabelul 25. Parametrii modali pentru structura SS/S 

Caz Mod Perioadă [s] SumăUX SumăUY SumăRZ 

Modal 1 0.769 0.797 0 0 
Modal 2 0.729 0.797 0.767 0 
Modal 3 0.709 0.797 0.767 0.815 
Modal 4 0.271 0.934 0.767 0.815 
Modal 5 0.256 0.934 0.929 0.815 
Modal 6 0.25 0.934 0.929 0.935 
Modal 7 0.159 0.969 0.929 0.935 
Modal 8 0.147 0.969 0.929 0.970 
Modal 9 0.145 0.969 0.967 0.970 
Modal 10 0.113 0.989 0.967 0.970 
Modal 11 0.105 0.989 0.986 0.970 
Modal 12 0.105 0.989 0.986 0.989 

8.6.2 Grinzi din oțel vs. Grinzi compuse oțel-beton 
Beneficiul utilizării grinzilor compuse constă în primul rând in reducerea secțiunilor transversale ale 
grinzilor sistemului de rezistență la încărcări gravitaționale. Pentru sistemul LLRS al structurilor din 
zonele seismice, nu s-au efectuat modificări ale secțiunilor transversale. Astfel, grinzile nedisipative, 
grinzile perimetrale din cadrele MRF și stâlpii structurii CS/S au aceleași secțiuni și factori de utilizare 
ca și în cazul structurii SS/S. În plus, deoarece încărcarea rămâne aceeași (a se vedea Tabelul 19), 
efectele de ordinul doi pentru ambele structuri sunt aproape identice. 

Sistemele compuse au fost derivate din structurile în cadre din oțel, prin luarea în considerare a acțiunii 
compuse a grinzilor (pentru structurile rezistente seismic) și a acțiunii compuse a grinzilor și planșeelor 
(structurile neseismice). Pentru a doua categorie, a fost proiectată, de asemenea, o structură integral 
compusă, prin înlocuirea inclusiv a stâlpilor din oțel cu stâlpi compuși oțel-beton echivalenți. Interesul 
pentru această soluție structurală a fost, în principal, pentru încărcările accidentale din impact și 
explozie, așa cum va fi prezentat în secțiunile următoare.
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8.7 Acțiuni accidentale identificate 
8.7.1 Impact 

8.7.1.1 Proiectarea pentru impact folosind metoda statică echivalentă (CS/S) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru impact folosind metoda statică echivalentă Pagina 1 din 3 

Structură Structură compusă în zonă seismică Realizat de UPT 
Data: 06/2021 Document ref.  I.1.1 / CS/S 

 Exemplu: Proiectarea stâlpilor perimetrali de la primul nivel supuși la impact în cazul 
unei structuri compuse în zonă seismică, utilizând metoda statică echivalentă 

Manual de 
proiectare  
§ 4.2.2.1 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea împotriva impactului în urma 
coliziunii accidentale a unui vehicul. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare § 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura CS/S); 
• Acțiunea de impact AEd (a se vedea secțiunile de mai jos). 

 

Combinații de încărcări pentru situația de proiectare accidentală 

Combinația de încărcări este: 
𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 +	𝐴.4  

EN 1990 §6.4.3.3, 
Eq 6.11b  

Definirea scenariilor de impact 

Scenariile de impact includ stâlpii perimetrali aflați în lungul benzilor de circulație. În 
acest exemplu, sunt expuse atât fațada lungă (în lungul benzii verticale de circulație – a 
se vedea Figura 54) cât și cea scurtă (în lungul benzii orizontale de circulație – a se vedea 
figura Figura 54). 

Coliziunea generează o forță de impact care poate fi descompusă în două componente, 
una paralelă și una perpendiculară pe direcția de deplasare a vehiculului. În procesul de 
proiectare, cele două componente pot fi considerate independente, adică nu trebuie 
aplicate în același timp. 

Ipoteze de impact: 
• Stâlpii expuși: primul etaj (C1-C5 – vezi Figura 54 și Figura 55) 
• Înălțimea punctului de impact: 1.5m 
• Forța de impact (a se vedea Tabelul 26) 

Încărcările de impact sunt calculate pe baza datelor din Tabelul 4.1 din (EN 1991-1-7 
2006), luând în considerare cazul: Autostrăzi și drumuri naționale principale. 

Analiză structurală 

Analiza liniară elastică se realizează pe un model 3D complet, folosind programul 
SAP2000. Secțiunile elementelor sunt cele rezultate din proiectarea inițială (situațiile de 
proiectare persistentă și seismică). Criteriile de acceptare sunt prezentate numai în ceea 
ce privește factorii de utilizare (UF) pentru combinațiile accidentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 1991-1-7 2006 
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Tabelul 26. Forțe de impact pentru analiza statică liniară – CS/S 

Caz Fdx (kN) Fdy (kN) 

C1 
1000 500 
500 1000 

C2 1000 500 
C3 1000 500 
C4 1000 500 

 

 

 

 
Figura 54. Configurația drumului în vecinătatea 

clădirii 
Figura 55. Vederi plane pentru direcțiile de 
impact pentru fiecare direcție de circulație  

 

 

Rezultate 

Tabelul 27. Rezultatele analizei statice liniare 

Caz Secțiune Forță de 
impact (kN) Axă Stâlp la 

bază N (kN) M (kNm) UF 
(-) 

Forța critică 
de impact** 

(kN) 

C1 HEB550 

1000 Majoră Încastrat 1048 670 0.48 2700 
500 Minoră Încastrat 1053 230 0.66 800 
500 Majoră Încastrat * 

1000 Minoră Încastrat 1074 625 1.31 - 

C2 HEB500 
1000 Majoră Încastrat 2218 677 0.90 1250 
500 Minoră Încastrat 2216 342 1.04 - 

C3 HEB500 
1000 Majoră Încastrat 2229 681 0.9 1250 
500 Minoră Încastrat 2238 342 1.05 - 

C4 HEB500 
1000 Majoră Încastrat 591 755 0.63 1300 

500 Minoră Încastrat 647 339 0.74 700 

C5 HEB500 
1000 Majoră Încastrat 1687 787 0.86 1800 
500 Minoră Încastrat 1696 340 0.95 550 

 

 

C1

C2

C3

Fdx

Fdy

Fdy

Fdx

Fdx

Fdy

C1 C4Fdx

FdyFdy

Fdx

Fdy

Fdx C5



Exemplu de calcul 
I.1.1 / CS/S 

 

Proiectarea pentru impact folosind metoda statică echivalentă  – CS/S Pagina 3 din 3 
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* Scenariul este mai puțin solicitant, deoarece stâlpul a fost deja verificat pentru aceeași 
încărcare de impact aplicată pe axa slabă a secțiunii. 

** Forța de impact ce conduce la cedarea stâlpului (UF=1). 

 

Concluzii  

• Șase din cele nouă scenarii de impact satisfac criteriul de rezistență (UF≤1), 
rezultând o proiectare adecvată. 

Schema logică 
Figura 3 – Blocul 
B.4 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 

• Trei din nouă scenarii de impact duc la depășirea capacității (UF>1). Cu toate 
acestea, rezultatele pot fi conservative, deoarece sunt obținute folosind o 
analiză statică simplificată. Prin urmare, pentru cazurile în care verificările nu 
sunt îndeplinite prin această metodă, se poate utiliza în schimb o evaluare a 
capacității cu metode mai avansate (a se vedea exemplul de calcul I.1.2/CS/S). 

• Pentru a reduce magnitudinea acțiunii de impact, hazardul poate fi prevenit sau 
eliminat (a se vedea Secțiunea 4.2.1). 

• Pentru a îmbunătăți proiectarea și răspunsul la încărcarea de impact, pot fi 
implementate și alte măsuri: 

o Folosirea unor mărci superioare de oțel pentru stâlpi; 
o Orientarea stâlpilor (în funcție de axa majoră a secțiunilor transversale) 

pentru a crește rezistența la impact. 

Schema logică 
Figura 3 – Blocul 
B.5 è 
Blocul B.II SAU 
Blocul B.6 
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8.7.1.2 Proiectarea pentru impact folosind metoda dinamică simplificată (CS/S) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru impact folosind metoda dinamică 
simplificată 

Pagina 1 din 3  

Structură Structură compusă în zonă seismică Realizat de UPT 

Data: 06/2021 Document ref.  I.1.2 / CS/S 

 Exemplu: Proiectarea stâlpilor perimetrali de la primul nivel supuși la impact în cazul 
unei structuri compuse în zonă seismică, utilizând metoda dinamică simplificată 

Manual de 
proiectare  
§ 4.2.2.2 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea la impact în urma coliziunii 
accidentale a unui vehicul. 

 

Datele generale ale structurii 

- Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare  
§ 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura CS/S); 
• Acțiunea de impact AEd (a se vedea secțiunile de mai jos). 

 

Combinații de încărcări pentru situația de proiectare accidentală 

Combinația de încărcări este: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 +	𝐴.4  

EN 1990 §6.4.3.3, 
Eq 6.11b 

Definirea scenariilor de impact 

Scenariile de impact includ stâlpii perimetrali de la primul nivel în lungul benzilor de 
circulație, astfel cum au fost definite anterior în exemplul de calcul I.1.1 / CS/S. În acest 
exemplu, este detaliat un singur scenariu, adică stâlpul C1 (UF = 1.31), impact asupra 
stâlpului pe direcția slabă, care are cel mai mare UF rezultat în urma aplicării metodei 
statice echivalente – a se vedea Tabelul 26, I.1.1/CS/S pentru forțele avute în vedere. 

I.1.1 / CS/S  

Analiza structurală 

Analiza dinamică neliniară se realizează pentru un singur stâlp (izolat din structură), 
utilizând programul SAP2000. 

Direcția de impact este orientată pe direcția axei slabe, similar cu aplicarea forței Fdx, 
considerând o viteză a vehiculului vr = 90 km/h și o masă m=3.5 tone. 

Stâlp este realizat din oțel S355, având secțiunea HEB500 și înălțime de 4.0 m. Stâlpul 
este izolat de structură folosind următoarele condiții de margine: 

• baza stâlpului este fixă; 
• partea de sus a stâlpului are toate gradele de libertate blocate, cu excepția 

deplasării verticale, care este liberă. 

Analiza se efectuează în două etape: 

 



Exemplu de calcul 
I.1.2 / CS/S 

Proiectarea pentru impact folosind metoda dinamică simplificată – CS/S Pagina 2 din 3 
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Prima etapă: Încărcarea verticală atribuită nodului de la partea superioară a stâlpului se 
obține din analiza statică în combinația accidentală (𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿). Încărcarea se 
aplică static ca o forță axială de compresiune. 

A doua etapă: Forța de impact se aplică transversal pe direcția axei slabe utilizând o 
analiză dinamică neliniară și o analiză de impact dur, după cum urmează: 
Analiza de impact 

 

𝑭 = 𝒗𝒓√𝒌 ⋅ 𝒎 EN1991-1-7, 
formula C.1 

unde vr este viteza de impact, m este masa de impact, iar K – rigiditatea obiectului de 
impact. 

Parametrii sunt calculați luând în considerare același tip de drum (Autostrăzi și drumuri 
naționale principale):  

 

K= 300 kN/m = 300000 N/m  EN1991-1-7 
vr= 90 km/h = 25 m/s Ipoteză 

m = 3500 kg Ipoteză 

Rezultatul este: 

𝐹 = 𝑣)√𝑘 ⋅ 𝑚 = 25√300000 ⋅ 3500 = 810000	𝑁 = 810	𝑘𝑁 

 

Notă: În cazul în care forța de impact este amplificată cu valoarea recomandată a DLF 
(DLF = 1.4), pentru o viteză de 90 km/h (a se vedea Tabelul C.1 din EN1991-1-7) forța de 
impact dinamică echivalentă, Fequiv, calculată mai sus, este similară cu cea aplicată în 
analiza statică (a se vedea I.1.1 / CS/S) 

𝐹BZ!;% = 1.4 ∙ 25√300000 ⋅ 3500 = 	1008	𝑘𝑁 

În analiza dinamică, forța se aplică folosind o funcție tip rampă cu creștere instantanee 
și o durată de: 

Formula (4.1.5) 
din 
(Vrouwenvelder, 
Stieffel, and 
Harding 2005) 

Δt	= �𝑘/𝑚 = �300000/3500 = 0.108 s EN1991-1-7 

Durata totală a analizei dinamice este de o secundă (mai mare decât durata funcției de 
tip rampă Δt), pentru a verifica dacă stâlpul rămâne stabil după ce se termină funcția de 
tip rampă. 

Comportarea neliniară este modelată folosind articulații plastice potențiale la fiecare 
capăt al stâlpului și în punctul de impact folosind o lege de interacțiune P-M2-M3. 
Articulațiile plastice sunt modelate folosind fibre.  

SAP2000 

Efectele vitezei de încărcare rezultate din aplicarea acțiunii de impact sunt luate în 
considerare folosind un factor de creștere dinamică (DIF) aplicat rezistenței materialului 
(efectul vitezei de deformare). 

Formula factorului DIF pentru oțelul laminat la cald cu o rezistență la curgere de până la 
420 N/mm2 poate fi exprimată în conformitate cu metoda (CEB 1988). 

Viteza de deformare (𝜀̇) se obține printr-o procedură iterativă, folosind pentru prima 
iterație proprietățile nominale ale materialului. 
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DIF =
𝑓4#
𝑓#

= 1 +
6.0
𝑓#
ln

𝜀̇
5 × 106[

 

DIF =
𝑓4!
𝑓!

= 1 +
7.0
𝑓!
𝑙𝑛

𝜀̇
5 × 106[

 

La sfârșitul procesului iterativ se obține DIF (fy) = 1.118 

Rezultate 

Stâlpul poate susține forța de impact, dar cu deformații plastice incipiente (a se vedea 
Figura 57)– deformațiile specifice fiind 0.054% la punctul de impact, 0.073% la capătul 
de jos și 0.036% la capătul de sus al stâlpului. 

Figura 56 prezintă variația în timp a deplasării laterale a stâlpului în punctul de impact. 
Deplasarea orizontală maximă este de 29.12 mm, cu o deformare reziduală de 16.47 
mm. 

 
 

Figura 56. Istoricul deplasării laterale a stâlpului în punctul de 
impact – CS S 

Figura 57. Articulații 
plastice – CS S 

 

 

Concluzii  

Aplicarea metodei statice echivalente (I.1.1 / CS / S) arată faptul că factorul de utilizare 
depășește valoarea admisă è reproiectarea este necesară. Cu toate acestea, în cazul în 
care se acceptă dezvoltarea de deformații plastice în stâlp, prin aplicarea unei metode 
dinamice simplificate proiectarea devine acceptabilă è Sfârșitul procesului de 
proiectare  

Schema logică 
Figura 3 – Blocul 
B.6 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 
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8.7.1.3 Proiectarea pentru impact folosind metoda dinamică completă (CS/S) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru impact folosind metoda dinamică 
completă 

Pagina 1 din 4 

Structură Structură compusă în zonă seismică Realizat de UPT 
Data: 06/2021 

 
Document ref.  I.1.3 / CS/S 

 Exemplu: Proiectarea stâlpilor perimetrali de la primul nivel supuși la impact în cazul 
unei structuri compuse în zonă seismică, utilizând metoda dinamică completă 

Manual de 
proiectare  
§ 4.2.2.3 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea împotriva impactului în urma 
coliziunii accidentale a unui vehicul. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare § 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura CS/S); 
• Acțiunea de impact AEd (a se vedea secțiunile de mai jos). 

 

Combinații de încărcări pentru situația de proiectare accidentală 
Combinația de încărcări este: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 +	𝐴.4  

 
 
EN 1990 §6.4.3.3, 
Eq 6.11b 

Definirea scenariilor de impact 

• Pentru definirea scenariilor de impact, a se vedea exemplul I.1.1 / CS/S, cu 
detalii specifice prezentate în exemplul I.1.2 / CS/S. 

• Parametrii de impact sunt calculați în funcție de același tip de drum (Autostrăzi 
și drumuri naționale principale): 

 
I.1.1 / CS/S și  
I.1.2 / CS/S 

K= 300 kN/m = 300000 N/m – rigiditatea obiectului de impact; EN 1991-1-7 
vr= 90 km/h = 25 m/s – viteza de impact;  
m = 3500 kg – masa obiectului de impact.  

Analiză structurală 

Pentru a analiza un răspuns structural complex, cum este cel al unei coliziuni cu un 
obiect urmată de separarea elementelor și o posibilă prăbușire, a fost modelat în mod 
explicit impactul cu un vehicul. Analiza dinamică neliniară a fost efectuată pe un model 
3D complet, folosind programul ELS. 

ELS utilizează un solver neliniar pe baza AEM (Tagel-Din and Meguro 2000) și permite 
detectarea și calcularea automată a curgerii, ecruisării, cedării materialelor, separării 
elementelor, contactului la impact, comportamentului critic/post-critic, propagării 
fisurilor, efectului de membrană și a efectului P-Δ. În tehnica de modelare AEM, 
elementele structurale sunt modelate ca mici elemente solide (discretizarea se face de-a 
lungul elementului și a secțiunii transversale) conectate prin resorturi de forfecare și forță 
axială, care respectă legea constitutivă a materialului corespunzător (inclusiv comportarea 
plastică, separarea, contactul). După atingerea deformației de separare, resorturile sunt 
eliminate. Apoi, în cazul în care elementele separate vin din nou în contact, sunt generate 
resorturi la suprafața elementelor (Applied Science International 2021). 
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Stâlpii și grinzile au fost definite ca obiecte solide cu o secțiune transversală constantă 
de tip dublu T. Obiectele au fost discretizate în elemente solide mici, generând 25 
seturi de resorturi la fiecare suprafață. Elementele de tip link au fost utilizate pentru a 
modela contravântuirile și tiranții orizontali (ancorați de stâlpii perimetrali). 
Proprietățile îmbinării grindă-stâlp au fost modelate folosind obiecte cu 8 noduri 
pentru plăcile de capăt și resorturi individuale pentru fiecare șurub. Îmbinările 
articulate au fost definite prin conectarea grinzilor secundare cu grinzile principale, 
folosind doar resorturile care reprezintă șuruburile. Îmbinările de la baza stâlpilor au 
fost considerate încastrate. Plăcile din beton armat (RC) au fost modelate ca elemente 
din beton solid cu resorturi din oțel la nivelul armăturii. Resorturile simulează de 
asemenea conectorii care leagă grinzile de placa din beton armat. 

Pentru a lua în considerare efectele inerțiale, au fost aplicate încărcări permanente și 
utile pe fiecare nivel folosind mase concentrate, care simulează mai bine efectele de 
inerție în comparație cu utilizarea încărcărilor. 

  
Figura 58. Modelul structurii CS/S (vedere de ansamblu și detaliu de îmbinare) 

Pentru a îmbunătăți precizia modelului AEM, a fost aplicată o discretizare fină a 
elementelor structurale și a îmbinărilor care contribuie la capacitatea de redistribuire a 
încărcării. Calibrarea a fost efectuată pe baza datelor experimentale relevante obținute 
în urma încercărilor efectuate pe subansambluri și îmbinări (a se vedea Figura 59). Figura 
59a prezintă curbele forță-deplasare într-un scenariu de pierdere a stâlpului în urma unei 
încercări experimentale și a modelului numeric corespunzător în ELS, în timp ce Figura 
59b arată curba histeretică și curba forță-deformație pentru îmbinarea grindă-stâlp în 
urma încercărilor efectuate pe noduri. Pe baza acestor două comparații, precizia 
modelului numeric în reproducerea răspunsului structural este considerată adecvată. 

 
 

a) b) 
Figura 59. Calibrarea sistemului pe baza datelor de la încercările experimentale din cadrul 
proiectului CODEC, calibrarea nodurilor pe baza datelor de la încercările experimentale din 

cadrul proiectului EqualJoints: a) Curba forță-deplasare într-un scenariu de pierdere a 
stâlpului (Dinu et al. 2016); Curbe histeretice și forță-deformație ale îmbinării grindă-stâlp 

(Landolfo et al. 2018) 

 



Exemplu de calcul 
I.1.3 / CS/S 

Proiectarea pentru impact folosind metoda dinamică completă – CS/S Pagina 3 din 4 
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Analiza se efectuează în două etape.  

Etapa 1: Încărcările permanente și utile sunt aplicate pe structură într-o analiză statică 
neliniară 

Etapa 2: Obiectul de impact se ciocnește de stâlpul C2 într-o analiză dinamică neliniară. 

Ipoteze de modelare pentru impact 

Corpul ce intră în coliziune (adică vehiculul) poate aluneca numai pe planul orizontal, 
la o înălțime de 1.5 m, având o masă de 3.5 tone. Viteza inițială a obiectului este de 25 
m/s. Corpul este compus dintr-o placă de contact, o placă cu masa alocată și resorturi 
axiale între ele. Înălțimea zonei de contact dintre vehicul și stâlp este considerată egală 
cu 0.6 m. Rigiditatea de 300 kN/m este modelată prin resorturi elastice. 

    
Figura 60. Obiectul de impact deplasându-se spre stâlp 

 

Rezultate 

   
  

a) b) c) 

Figura 61. Rezultate pentru stâlpul supus impactului: a) deformații specifice; b) deformații 
după axa minimă; c) reacțiunea orizontală la bază și deplasarea orizontală la punctul de 

impact 

Rezultatele prezintă deformații plastice limitate în stâlpul afectat, cu o deplasare 
laterală maximă de 10.6 mm. 
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Concluzii  

 
Figura 62. Deplasare laterală în timp – comparație între rezultatele analizelor dinamice 

 

 

În comparație cu exemplul I.1.2/CS/S, metoda dinamică completă are ca rezultat o 
deformație mai mică (așa cum se prezintă în Figura 62), deoarece se ia în considerare 
legătura dată de structura adiacentă (în special fixarea pe verticală); iar funcția de 
creștere „reală” a forței de impact este mai puțin abruptă decât cea aplicată pentru 
metoda dinamică simplificată. 

De reținut faptul că, în anumite situații, luarea în considerare explicită a interacțiunii 
dintre structura și corpul de impact poate conduce la cerințe mai mari decât cele luate 
în considerare în mod obișnuit în analiza dinamică simplificată (Dubina, Marginean, 
and Dinu 2019). 

Schema logică 
Figura 3 – Blocul 
B.6 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 
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8.7.1.4 Proiectarea pentru impact folosind metoda statică echivalentă (CS/NS) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru impact folosind metoda statică 
echivalentă 

Pagina 1 din 3 

 Structură Structură compusă în zonă neseismică Realizat de AM Data: 06/2021 

 
Document ref.  I.1.4 / CS/NS 

 Exemplu: Proiectarea stâlpilor perimetrali de la primul nivel supuși la impact în cazul 
unei structuri compuse în zona neseismică, utilizând metoda statică echivalentă 

Manual de 
proiectare  
§ 4.2.2.1 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea la impact în urma coliziunii 
accidentale a unui vehicul. 

 

Datele generale ale structurii 
• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare  
§ 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura CS/NS); 
• Acțiunea de impact AEd (a se vedea secțiunile de mai jos). 

 

Combinații de încărcări pentru situația de proiectare accidentală 
Combinația de încărcări este: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 +	𝐴.4  

EN 1990 
§6.4.3.3,  
Eq 6.11b 

Definirea scenariilor de impact 

Scenariile de impact includ stâlpi perimetrali aflați în lungul celor două benzi de 
circulație (a se vedea Figura 63). În acest exemplu, sunt expuse ambele fațade (cea 
lungă și cea scurtă). 

Coliziunea generează o forță de impact care poate fi descompusă în două componente, 
una paralelă și una perpendiculară pe direcția de deplasare (a vehiculului). În procesul 
de proiectare, cele două componente pot fi considerate independente, adică nu 
trebuie aplicate în același timp. 
Fiecare direcție de impact (latura scurtă – cazul A, latura lungă – cazul B) are ca rezultat 
două situații de încărcare (în funcție de fluxul de trafic) pentru stâlpii situați la parterul 
clădirii, adică una de-a lungul benzii de circulație și una perpendiculară pe banda de 
circulație. Amplasarea stâlpilor luați în considerare în analiză este prezentată în Figura 63. 

  

Figura 63. Vedere plană cu amplasamentul stâlpilor, benzile de circulație și scenariile de 
impact 
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Încărcările pentru impact sunt calculate folosind Tabelul 4.1 din EN 1991-1-7, luând în 
considerare categoria Drumuri naționale din zona rurală. 

Tabelul 28. Forțe de impact pentru analiza statică liniară CS/NS 

Caz Fdx (kN) Fdy (kN) 
A.1 750 375 
A.2 750 375 
B.1 375 750 
B.2 375 750 

 

EN 1991-1-7, 
2006 

Analiză structurală 

Analiza liniară elastică se realizează pe un model 3D complet, folosind programul 
SCIA®. Într-o primă etapă, secțiunile transversale ale elementelor sunt cele care rezultă 
din proiectarea inițială (situația de proiectare persistentă). În cea de-a doua etapă, se 
ia în considerare utilizarea stâlpilor compuși în locul celor din oțel; stâlpii compuși sunt 
proiectați utilizând programul A3C® (a se vedea secțiunea transversală selectată mai 
jos). Criteriile de acceptare prezentate aici sunt date doar în ceea ce privește factorii 
de utilizare (UF) pentru combinațiile accidentale. 

 

 

Detaliile stâlpilor compuși: 
• Secțiune de oțel - HE200M 
• Clasă de beton – C30/37 
• Armătură (A500) – φ20 mm / φ6 

mm 

 

 

Rezultate 

Tabelul 29. Rezultatele analizei statice liniare la impact în cazul stâlpilor de oțel 

Caz Secțiune 
Încărcare Reazem 

inferior 
UF (-) 

Fdx (kN) Fdy (kN) S355 S460 

A.1 HD 360x162 750 375 
Încastrat 1.30 0.91 
Articulat 1.50 1.05 

A.2 HD 360x162 750 375 
Încastrat 1.08 0.78 
Articulat 1.23 0.92 

B.1 HD 360x162 375 750 
Încastrat 1.29 0.98 
Articulat 1.54 1.17 

B.2 HD 360x162 375 750 
Încastrat 1.45 1.10 
Articulat 1.72 1.30 

Tabelul 30. Rezultatele analizei statice liniare pentru impact în cazul stâlpilor compuși 

Caz 
Încărcare Reazem 

inferior și 
superior 

UF (-) 
S355 Fdx (kN) Fdy (kN) 

A.1 750 375 Articulat 2.63 
A.2 750 375 Articulat 2.04 
B.1 375 750 Articulat 2.25 
B.2 375 750 Articulat 2.34 

 

 



Exemplu de calcul 
I.1.4 / CS/NS 

 

Proiectarea pentru impact folosind metoda statică echivalentă – CS/NS Pagina 3 din 3 
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Concluzii 

• Stâlpi din oțel 

 

Rezultatele pentru stâlpii realizați din oțel S355 arată depășirea limitei de curgere atât 
pentru condițiile de rezemare încastrată, cât și pentru cele de rezemare articulată, cu 
UF de până la 1.72. 

Când se utilizează clasa de oțel S460, se observă o îmbunătățire considerabilă în ceea 
ce privește factorii de utilizare. 

Schema logică 
Figura 3 – Blocul 
B.5 è 
Blocul B.II SAU 
Blocul B.6 

• Stâlpi compuși oțel-beton 

În ceea ce privește stâlpii compuși, factorii de utilizare sunt substanțial mai mari. Acest 
lucru se datorează în principal proiectării inițiale a secțiunilor și a condițiilor de 
rezemare. Stâlpii au fost proiectați inițial având în vedere aceeași capacitate ca și stâlpii 
de oțel și prinderi articulate la ambele extremități (secțiunile transversale din oțel 
utilizate pentru elementele compuse sunt substanțial mai mici). Atunci când se aplică 
o încărcare de impact (luând în considerare o metodă statică echivalentă), elementul 
va fi supus la încovoiere, care va fi preluată în cea mai mare parte de secțiunea din oțel 
atunci când este vorba de secțiunea compusă (aproximativ 65% până la 70%). Din acest 
motiv, în cazul stâlpilor compuși rezultă un factor de utilizare mai mare pentru analiza 
de impact. 

Se poate concluziona că în cazul stâlpilor din oțel, în cazul în care proiectarea standard 
se face având în vedere o utilizare de aproximativ 60% - 65%, stâlpii pot fi încă în 
măsură să reziste încărcării de impact (metodă statică), presupunând că prinderea la 
bază este încastrată. Pentru situațiile în care stâlpii cedează, ar trebui efectuată o 
evaluare a capacității cu metode mai avansate. 

Se reamintește faptul că pentru acest exemplu s-au luat în considerare condițiile de 
drum mai puțin solicitante pentru impact comparativ cu exemplu I.1.1 / CS/S. 

După cum s-a arătat anterior, principala îmbunătățire care poate fi făcută este prin 
creșterea mărcii de oțel la S460; astfel, stâlpii au un comportament mai bun în 
majoritatea scenariilor de impact. Alte măsuri care pot fi puse în aplicare pentru a 
îmbunătăți răspunsul la încărcarea de impact: 

• Orientarea stâlpilor (în funcție de axa majoră a secțiunilor transversale) pentru 
a maximiza rezistența la impact; 

• Creșterea secțiunilor elementelor; 
• Proiectarea îmbinărilor stâlpilor cu rigiditate și rezistență mai mari (adică, baza 

stâlpilor încastrată); 
• Utilizarea stâlpilor compuși, pentru a obține o soluție optimă în ceea ce 

privește dimensiunea, marca de oțel utilizată, betonul utilizat; 
• Folosirea unor metode mai avansate pentru a evalua mai precis capacitatea. 

Schema logică 
Figura 3 – Blocul 
B.5 è 
Blocul B.II SAU 
Blocul B.6 
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8.7.2 Explozii 
8.7.2.1 Explozie externă 

8.7.2.1.1 Proiectarea pentru explozie externă folosind metoda echivalentă cu un singur grad de 
libertate (CS/NS) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru explozie externă folosind metoda 
echivalentă SDOF 

Pagina 1 din 6 

Structură Structură compusă în zonă neseismică Realizat de AM 
Data: 06/2021 

 

Document ref. I.2.1 / CS/NS 

 Exemplu: Proiectarea stâlpilor perimetrali de la primul nivel supuși la explozie 
externă în cazul unei structuri compuse în zonă neseismică, utilizând metoda  
echivalentă SDOF 

Manual de 
proiectare,  
§ 4.3.2.2 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea împotriva exploziei în urma unei 
detonații accidentale externe. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni și materiale, a se vedea Secțiunea 8.2 pentru 
varianta cu stâlpi de oțel și exemplul de calcul I.1.4 / CS/NS pentru varianta cu 
stâlpi compuși oțel-beton. 

Manual de 
proiectare,  
§ 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarea acțiune: 

• Acțiunea de explozie AEd (a se vedea secțiunile următoare). 

Notă: Nu se consideră nicio altă încărcare asupra stâlpului. 

 

Definirea scenariului de explozie 

Stâlpul luat în considerare în analiză este un stâlp perimetral situat în mijlocul fațadei 
lungi a clădirii – a se vedea Figura 64. 

În scenariul de explozie se presupune că o mașină este amplasată la o distanță de 20 m 
de stâlp și are o încărcătură explozivă egală cu 100 kg de TNT (sau echivalent). 

Explozia este definită ca o explozie în aer liber la o distanță liberă de la sol egală cu 1 m. 

 

 

Figura 64. Vedere plană a structurii cu stâlpul supus încărcării de explozie – CS/NS 

 

R = 20 m 



Exemplu de calcul 
I.2.1 / CS/NS 

 

Proiectarea pentru explozie externă folosind metoda echivalentă SDOF – CS/NS Pagina 2 din 6  
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Analiză structurală 

Se efectuează o analiză liniară elastică utilizând metoda dinamică simplificată descrisă 
în Secțiunea 4.3.2.2. 

Calcule 

 

Încărcarea de explozie 

Primul pas constă în definirea presiunii dinamice de vârf prin calcularea distanței 
scalate (Z), a distanței față de sursa de explozie (Rh) și a unghiului de incidență (αi) 
conform scenariului definit anterior. 

 

Masa echivalentă TNT a 
sarcinii explozive 𝑊 = 100	𝑘𝑔  

Distanța față de centrul 
exploziei 𝑅 = 20	𝑚  

Înălțimea exploziei 𝐻( = 1	𝑚  

Distanța scalată 𝑍 =
𝑅

𝑊
7
E
=

20

100
7
E
= 4.309	

𝑚

𝑘𝑔
7
E

  

Distanța față de sursa 
exploziei 𝑅K = (𝑅5 +𝐻(5 = �205 + 15 = 20.025	𝑚 

 

Unghiul de incidență 𝛼; = 𝑡𝑎𝑛67 �
𝐻(

𝑊
7
E
� = 𝑡𝑎𝑛67 �

1

100
7
E
� = 12.158$ 

 

Prin utilizarea valorilor anterioare, sunt calculate datele necesare pentru definirea 
presiunilor și a parametrilor suplimentari în conformitate cu (Kingery and Bulmash 
1984). De asemenea, pot fi utilizate alte instrumente (de exemplu (UN SaferGuard 
n.d.)), cum ar fi graficul prezentat în Figura 15 din Secțiunea 4.3.2.1. 

Manual de 
proiectare,  
§ 4.3.2.1, Figura 
15 

Presiunea incidentă 𝑃+$ = 56.44	𝑘𝑃𝑎  

Impulsul incident 𝐼+ = 313.71	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠  

Presiunea reflectată 𝑃) = 137.37	𝑘𝑃𝑎  

Impulsul reflectat 𝐼) = 688.09	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠  

Durata de sosire 𝑡1 = 30.29	𝑚𝑠.𝑊
7
E = 140.59	𝑚𝑠  

Durata fazei pozitive 𝑡, = 16.49	𝑚𝑠  

Lungimea undei de 
explozie 

𝐿\ = 0.4	
𝑚

𝑘𝑔
7
E

  

Viteza frontului undei 
de șoc 

𝑈 = 413.93	
𝑚
𝑠
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Notă: Diferența dintre utilizarea site-ului UN Saferguard și Figura 15 din Secțiunea 
4.3.2.1 este în scalarea parametrilor. Folosind site-ul UN Saferguard, valorile sunt deja 
scalate (W1/3). Numai lungimea de undă a fost obținută din Figura 15 și trebuia scalată. 
Când se utilizează Figura 15, trebuie scalate numai valorile pentru intervalele de timp, 
impulsuri și lungime de undă (adică multiplicate cu W1/3). 

 

Având în vedere presiunea incidentă definită anterior (Pso), viteza sunetului (Cr) și 
presiunea dinamică maximă (q) se obțin utilizând graficele prezentate în: Figura 16 și 
Figura 17 din Secțiunea 4.3.2.1. 

Manual de 
proiectare,  
§ 4.3.2.1, Figura 
16 și Figura 17 

Viteza sunetului 𝐶) = 0.38	
𝑚
𝑚𝑠

  

Presiunea dinamică 
maximă 𝑞 = 8.5	𝑘𝑃𝑎 

 

Se calculează apoi intervalele fictive reduse de timp. Acest proces este necesar 
deoarece valorile definite inițial au considerat o suprafață de reflexie infinită. 

 

Durata fictivă de timp 
pentru unda incidentă 

𝑡,* = 2
𝐼+
𝑃+$

= 2 ×
313.71
56.44

= 11.12	𝑚𝑠 
 

Durata fictivă de timp 
pentru unda reflectată  

𝑡)* = 2
𝐼)
𝑃)
= 2 ×

688.09
137.37

= 10.02	𝑚𝑠 
 

Înălțimea elementului ℎ+ = 4	𝑚 
Înălțimea 
stâlpului 

Lățimea peretelui 𝑤+ = 4	𝑚  Ipoteză 

Coeficient aerodinamic 
de presiune 𝐶G = 1 

 

Dimensiunea minimă  
(înălțime versus lățime) 𝑠4 = min ¡ℎ+,

𝑤+
2
¢ = min h4,

4
2k

= 2	𝑚 
 

Dimensiunea maximă 
(înălțime versus lățime) 𝑙4 = max ¡ℎ+,

𝑤+
2
¢ = max h4,

4
2k

= 4	𝑚 
 

Raport  
(minim / maxim) 

𝑟+.@ =
𝑠4
𝑙4
=
2
4
= 0.5 

 

Durata de eliberare 𝑡( =
4𝑠4

(1 + 𝑟+.@)𝐶)
=

4 × 2
(1 + 0.5) × 0.38

= 14.04	𝑚𝑠  

Presiunea maximă ce 
acționează asupra 
peretelui 

𝑃 = 𝑃+$ + 𝑞. 𝐶G = 56.44 + 8.5 × 1 = 64.94	𝑘𝑃𝑎 
 

Utilizarea sistemului cu un singur grad de libertate (SDOF)  

Primul pas în aplicarea metodei SDOF constă în calcularea încărcării uniform distribuite 
(Fd) și a încărcării concentrate (Fp) aplicate pe stâlp in urma exploziei. 

 

Presiunea reflectată 𝑃) = 137.37	𝑘𝑃𝑎  



Exemplu de calcul 
I.2.1 / CS/NS 
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Înălțimea stâlpului ℎ( = 4	𝑚  

Lățimea panoului care 
este în fața stâlpului 

𝑤= = 5	𝑚  

Durata fictivă de timp 
pentru unda reflectată 

𝑡)* = 10.02	𝑚𝑠  

Greutatea proprie a 
stâlpului 
(Oțel; Compus) 

𝐺( = (1.834		; 	4.721)	
𝑘𝑁
𝑚

 
 

Încărcarea distribuită 
de explozie ce 
acționează asupra 
stâlpului 

𝐹4 = 𝑃)𝑤= = 137.37 × 5 = 686.85	
𝑘𝑁
𝑚

 

 

Încărcarea concentrată 
de explozie ce 
acționează asupra 
stâlpului 

𝐹= = 𝐹4ℎ( = 686.85 × 4 = 2747.4	𝑘𝑁 

 

Se propune pentru prima iterație td/T = 2/3 (relația dintre durata undei reflectate și 
perioada de vibrație a stâlpului) ce permite luarea în considerare a unui DLF utilizând 
Figura 152 din Anexa A.6.2. 

Figura 152 § A.6.2 

Factorul de amplificare 
dinamică 𝐷𝐿𝐹 = 1.45  

Momentul maxim corespunzător încărcării luând în considerare DLF, împreună cu 
diferitele proprietăți ale secțiunilor (a se vedea Tabelul 67 din Anexa A.6.1) poate fi 
calculat așa cum se prezintă mai jos. 

Tabelul 67 §A.6.1 

Factorul de încărcare 𝐾/ = 0.64  

Factorul de masă 𝐾L = 0.50  

Pentru stâlpul de oțel:  

Modulul de rezistență 
plastic 

𝑊=@.( = 3162	𝑐𝑚E  

Momentul de inerție 𝐼( = 51890	𝑐𝑚]  

Pentru stâlpul compus:  

Rigiditatea 𝐸. 𝐼B** = 44350.87	𝑘𝑁𝑚5  

Rezistența la încovoiere 𝑀C4.(= = 632.85	𝑘𝑁𝑚  

Factorul de amplificare 
dinamică 𝐷𝐼𝐹 = 1.2 

 

Limita de curgere a 
oțelului 

𝑓# = 355	𝑀𝑃𝑎  
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Modulul de elasticitate 
al oțelului 𝐸 = 210	𝐺𝑃𝑎 

 

Rigiditatea stâlpului (Oțel; Compus)  

Kc	=	 h
384E.Ic
5hc3

;
384E.Ieff
5hc3

k = }
384×210×106×51890×10-8

5×43
;
384×44350.87

5×43
	~ 

𝐾( 	= (130762.8		; 		53221.04)	
𝑘𝑁
𝑚

 

Rezistența la încovoiere (Oțel; Compus)  

𝑀C4 = x𝑊=@.( . 𝑓# . 𝐷𝐼𝐹	; 	𝑀C4.(=. 𝐷𝐼𝐹y 

=(3162 × 106e × 355 × 10E × 1.2	; 		632.85 × 1.2) 

𝑀C4 	= (1347.01		; 		759.42)	𝑘𝑁𝑚 

Momentul maxim 
aplicat 

𝑀012 =
𝐹=. ℎ(
8

𝐷𝐿𝐹 =
2747.4 × 4

8
× 1.45

= 1991.87	𝑘𝑁.𝑚 

 

Masa efectivă (Oțel; Compus)  

𝑀B =
𝐺( . ℎ( . 𝐾L

𝑔
=
(1.834		; 		4.721) × 4 × 0.50

9.81
	= (374.03		; 		962.82)	𝑘𝑔 

Rigiditatea efectivă (Oțel; Compus)  

𝐾B = 𝐾(𝐾/ = (130762.8		; 		53221.04) × 0.64 = (83688.19		; 		34061.47)	
𝑘𝑁
𝑚

 

Perioada naturală de vibrație (Oțel; Compus)   

𝑇( = 2𝜋§
𝑀B

𝐾B
= 2 × 𝜋§

(374.03; 962.82)
(83688.19; 34061.47)

= (0.01; 0.03)	𝑠 

Raport (Oțel; Compus) 
𝑡)*
𝑇(

=
10.02

(13.28; 33.41)
= (0.75		; 		0.30)  

Valoarea raportului între durata fictivă a undei reflectate și perioada naturală permite 
o noua iterație, mai precisă. 

 

A doua iterație (Oțel; 
Compus) 𝐷𝐿𝐹 = (1.30		; 		1.80) 

 

Momentul maxim aplicat (Oțel; Compus)  

𝑀012 =
𝐹=. ℎ(
8

𝐷𝐿𝐹 =
2747.4 × 4

8
× (1.30		; 		1.80) = (1785.81		; 		2472.66)	𝑘𝑁𝑚 

Rezistența (Oțel; Compus)  

𝑅0 =
8(2𝑀C4)

ℎ(
=
8 × 2 × (1347.01		; 		759.42)

4
= (5388.05		; 		3037.7)	𝑘𝑁 



Exemplu de calcul 
I.2.1 / CS/NS 
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Reacțiunea dinamică (Oțel; Compus)  

𝑉0 = 0.39𝑅0 + 0.11𝐹= + 𝐺( . ℎ(0.5 

𝑉0 = 0.39 × (5388.05		; 		3037.7) + 0.11 × 2747.4 + (1.834		; 	4.721) × 4 × 0.5 

	𝑉0 = (2407.22		; 		1496.36)	𝑘𝑁 

Raport (Oțel; Compus) 
𝑅0
𝐹f

=
(5388.05; 3037.68)

2747.4
= (1.96		; 		1.11)  

Raportul dintre rezistența maximă și încărcarea concentrată este utilizat pentru a 
determina cerința de ductilitate µ folosind Figura 148 din Anexa A.6.2. 

Figura 148 din 
§A.6.2. 

Rezultate  

Rapoarte 
(Oțel; Compus) 

𝜇7 = (0.80		; 		0.95) (χM/χE) 

𝜇5 = (0.55		; 		1.2) (tm/T) 

Deplasarea elastică 
(Oțel; Compus) 

𝜒B =
𝑅0
𝐾B

=
(5388.05		; 		3037.7)

(83688.19		; 		34061.47)
 

						= (64.38		; 		89.18)	𝑚𝑚 

 

Deplasarea maximă 
(Oțel; Compus) 

𝜒L = 𝜇7 × 𝜒B = (0.80		; 		0.95) × (64.38		; 		89.18) 

							= (51.51		; 		84.72)	𝑚𝑚 

 

Durata maximă de 
răspuns 
(Oțel; Compus) 

𝑡0 = 𝜇5 × 𝑇( = (0.55		; 		1.2) × (13.28		; 			33.41) 

						= (7.331		; 		40.09)	𝑚𝑠 

 

Limitele de răspuns din Tabelul 5 Secțiunea 4.3.2.3 sunt utilizate pentru evaluarea 
performanței unui sistem sau componente structurale. 

Manual de 
proiectare, § 
4.3.2.3, Tabelul 5  

𝜇012 = 1 Încovoiere - > Grindă-stâlp cu secțiune ductilă -> B1 
Schema logică 
Figura 3 – Blocul 
B.5 

Verificare 
(Oțel; Compus) 

g/
g012

= (0.80		; 		0.95)   OK 

Schema logică 
Figura 3 – Blocul 
B.6 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 

Concluzii  

Conform rezultatelor, nu se depășesc limitele maxime de răspuns atât în stâlpul din 
oțel cât și cel compus oțel-beton; în ambele situații, elementele sunt capabile să reziste 
la încărcarea de explozie. Condiția de limitare a avariilor la avarii superficiale (clasa B1) 
a fost îndeplinită. 
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8.7.2.1.2 Proiectarea pentru explozie externă folosind metoda echivalentă cu un singur grad de 
libertate (SS/S) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru explozie externă folosind metoda 
echivalentă SDOF 

Pagina 1 din 4 

Structură Structură din oțel în zonă seismică Realizat de UPT 
Data: 06/2021 

 
Document ref.  I.2.2 / SS/S 

 Exemplu: Proiectarea stâlpilor perimetrali de la primul nivel supuși la explozie 
externă în cazul unei structuri din oțel în zonă seismică, utilizând metoda echivalentă 
SDOF 

Manual de 
proiectare  
§ 4.3.2.2 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea la explozie în urma unei detonații 
accidentale externe. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare  
§ 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarea acțiune: 

• Acțiunea din explozie AEd (a se vedea secțiunile următoare). 

Notă: Nu se consideră nicio altă încărcare asupra stâlpului. 

 

Definirea scenariului de explozie 

Stâlpul considerat în analiză este un stâlp perimetral situat în mijlocul fațadei lungi a 
clădirii. În scenariul de explozie se presupune că o mașină este amplasată la o distanță 
de 20 m de stâlp și are o încărcătură explozivă egală cu 100 kg de TNT (sau echivalent). 
Explozia este definită ca o explozie în aer liber la o distanță liberă de la sol egală cu 1m. 

 
Figura 65. Vedere plană a stâlpului supus încărcării din explozie – SS S 

 

 

Analiză structurală 

Se efectuează o analiză liniară elastică utilizând metoda dinamică simplificată, urmând 
procedura descrisă mai jos. 

 

R = 20 m 



Exemplu de calcul 
I.2.2 / SS/S 
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Calcule  

Parametrii încărcării din explozie (presiunea incidentă, impulsul incident, presiunea 
reflectată, impulsul reflectat, durata de sosire, durata fazei pozitive, lungimea de undă 
a exploziei, viteza frontului undei de șoc) sunt identici cu cei determinați în exemplul 
de calcul  I.2.1/ CS/S. 

În plus, viteza sunetului, presiunea dinamică maximă, duratele fictive, durata de reglare 
au aceleași valori. 

Exemplu de 
calcul I.2.1/ CS/S 

Utilizarea sistemului cu un singur grad de libertate (SDOF)  

Primul pas în aplicarea metodei SDOF constă în calcularea încărcării uniform distribuite 
(Fd) și a încărcării concentrate (Fp) cauzate stâlpului de explozie. 

 

Presiunea reflectată 𝑃) = 137.37	𝑘𝑃𝑎  

Înălțimea stâlpului ℎ( = 3.5	𝑚 Ipoteză 

Notă: În cazul în care se ia în considerare zona rigidă formată în nod, înălțimea stâlpului 
poate fi considerată mai mică de 4 m. 

 

Lățimea panoului care 
este în fața stâlpului 

𝑤= = 5𝑚	  

Greutatea proprie a 
stâlpului 𝐺( = 1.834	

𝑘𝑁
𝑚

 
 

Încărcarea distribuită de 
explozie ce acționează 
asupra stâlpului 

𝐹4 = 𝑃)𝑤= = 137.37 × 5 = 686.85	
𝑘𝑁
𝑚

 
 

Încărcarea concentrată 
de explozie ce acționează 
asupra stâlpului 

𝐹= = 𝐹4ℎ( = 686.85 × 3.5 = 2404	𝑘𝑁 
 

Factorul de amplificare 
dinamică 𝐷𝐿𝐹 = 1.4  

Factorul de încărcare 𝐾/ = 0.64  

Factorul de masă 𝐾L = 0.50  

Modulul de rezistență 
plastic 

𝑊=@.( = 1292	𝑐𝑚E  

Momentul de inerție 𝐼( = 12620	𝑐𝑚]  

Factorul de amplificare 
dinamică 𝐷𝐼𝐹 = 1.2  

Rezistența la curgere afectată de un factor de amplificare de 1.2 pentru viteza de 
deformație 
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Limita de curgere a 
oțelului 

𝑓# = 355 × 1.2 = 426	𝑀𝑃𝑎  

Modulul de elasticitate al 
oțelului 𝐸 = 210	𝐺𝑃𝑎  

Rigiditatea stâlpului  

𝐾( =
384𝐸. 𝐼(
5ℎ(E

=
384 × 210 × 10e × 12620 × 106h

5 × 3.5E
	= 47472	

𝑘𝑁
𝑚

 

Rezistența la încovoiere  

𝑀C4 = 𝑊=@.( . 𝑓# . 𝐷𝐼𝐹 = 1292 × 106e × 426 × 10E = 550.4	𝑘𝑁𝑚 

Momentul maxim aplicat 𝑀012 =
𝐹=. ℎ(
8

𝐷𝐿𝐹 =
2747.4 × 3.5

8
× 1.4 = 1472	𝑘𝑁𝑚  

Masa efectivă 𝑀B =
𝐺( . ℎ( . 𝐾L

𝑔
=
1.834 × 3.5 × 0.50

9.81
	= 327.3	𝑘𝑔  

Rigiditatea efectivă 𝐾B = 𝐾(𝐾/ = 47471.8 × 0.64 = 30382	
𝑘𝑁
𝑚

  

Perioada naturală de 
vibrație 𝑇( = 2𝜋§

𝑀B

𝐾B
= 2 × 𝜋§

327.3
30382 	= 0.0206 

 

Raportul între durata 
fictivă a undei reflectate 
și perioada naturală 

𝑡)*
𝑇(

= 0.49 
 

Valoarea raportului între durata fictivă a undei reflectate și perioada naturală permite 
o noua iterație, mai precisă. 

 

A doua iterație 𝐷𝐿𝐹 = 1.6  

Momentul maxim aplicat 𝑀012 =
𝐹=. ℎ(
8

𝐷𝐿𝐹 =
2747.4 × 3.5

8
× 1.6 = 1683	𝑘𝑁𝑚  

Rezistența 𝑅0 =
8(2𝑀C4)

ℎ(
=
8 × 2 × 550.4

3.5
= 2516	𝑘𝑁  

Reacțiunea dinamică  

𝑉0 = 0.39𝑅0 + 0.11𝐹= + 𝐺( . ℎ(0.5 

𝑉0 = 0.39 × 2516 + 0.11 × 2747.4 + 1.834 × 3.5 × 0.5 = 1248.92	𝑘𝑁 

Raport 
𝑅0
𝐹f

= 1.05  

Raportul dintre rezistența maximă și încărcarea concentrată este utilizat pentru a 
determina cerința de ductilitate folosind Figura 148 din Anexa A.6.2. 

Figura 148 from 
§A.6.2. 

Rezultate  



Exemplu de calcul 
I.2.2 / SS/S 
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Raport 
𝜇7 = 1.05 (χM/χE)  
𝜇5 = 0.82 (tm/T)  

Deplasarea elastică 𝜒B =
𝑅0
𝐾B

=
2516
30382

= 82.82	𝑚𝑚  

Deplasarea maximă 𝜒L = 𝜇7 × 𝜒B = 1.05 × 82.82 = 86.96	𝑚𝑚  

Durata maximă de 
răspuns 

𝑡0 = 𝜇5 × 𝑇( = 0.82 × 0.0206 = 16.90	𝑚𝑠  

Abordare dinamică simplificată (relațiile presiune-impuls) 

Manual de 
proiectare, 
§4.3.2.3, Tabelul 
5 

𝜇012 = 1 Încovoiere - > Grindă-stâlp cu secțiune ductilă -> B1 
Schema logică 
Figura 3 – Blocul 
B.5 

Verificare 
g/

g012
= 1.05  

Schema logică 
Figura 3 – Blocul 
B.6 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 

Concluzii  

Conform rezultatelor, stâlpul poate rezista la încărcarea de explozie (valoarea poate fi 
considerată admisibilă), verificarea pentru clasa B1 (deteriorare superficială) fiind 
îndeplinită. 
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8.7.2.1.3 Proiectarea pentru explozie externă folosind metoda dinamică completă (SS/S) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru explozie externă folosind metoda dinamică 
completă 

Pagina 1 din 3  

Structură Structură din oțel în zonă seismică Realizat de UPT 
Data: 06/2021 

Document ref.  I.2.3 / SS/S 

 Exemplu: Proiectarea stâlpilor perimetrali de la primul nivel supuși la explozie externă 
în cazul unei structuri din oțel în zonă seismică, utilizând metoda dinamică completă 

Manual de 
proiectare  
§ 4.3.2.4 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea împotriva exploziei în urma unei 
detonații accidentale externe. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare  
§ 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarea acțiune: 

• Acțiunea de explozie AEd (a se vedea secțiunile următoare). 

 

Definirea scenariului de explozie 

Stâlpul luat în considerare în analiză este un stâlp perimetral situat în mijlocul fațadei 
lungi a clădirii. 

Parametri de încărcare: 

• distanța față de centrul exploziei = 20 m; 
• masa încărcării explozive = 100 kg de TNT; 
• lățimea de perete aferentă stâlpului 5 m (2,5 m de fiecare parte); 
• presiunea din explozie se consideră că acționează pe stâlpii de la primele două 

niveluri. 

 
Figura 66. Modelul 3D cu poziția încărcăturii explozive 

Pentru o comparație relevantă, scenariul de explozie luat în considerare în acest exemplu 
este același cu cel utilizat în exemplul de calcul I.2.1/CS/S. 

 

 

Exemplu de 
calcul. I.2.1/ 
CS/S 



Exemplu de calcul 
I.2.3 / SS/S 
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Analiză structurală 

Analiza numerică a fost efectuată în programul ELS (Extreme Loading for Structure), 
utilizând un model 3D complet (modelul a inclus întreaga structură). 

 

Ipoteze de modelare în AEM – a se vedea exemplul de calcul I.1.3/CS/S pentru detalii. 

Pentru a ține cont de zona aferentă de perete încărcată de explozie, au fost modelate 
plăci rigide pentru a transfera presiunea orizontală la stâlpii de la primele două niveluri. 

Parametrii de încărcare ai undei de presiune menționați mai jos sunt calculați automat 
de generatorul integrat de presiune din explozie disponibil în ELS: 

Exemplu de 
calcul I.1.3 / 
CS/S 

 

Figura 67. Parametrii încărcării din explozie calculați în ELS 

 

Analiza se efectuează în două etape. 

Prima etapă: sunt aplicate încărcările permanente și utile pe structură folosind o analiză 
statică neliniară. 

A doua etapă: încărcătura este detonată, iar încărcarea din explozie se aplică într-o 
analiză dinamică neliniară. Pasul de timp pentru această analiză este de 1E-6 s. 

Este luată în considerare numai faza pozitivă a exploziei; nu s-a ținut cont de reflexia 
undei de șoc la contactul cu terenul. 

 

Rezultate  

Deplasarea orizontală maximă la jumătatea înălțimii stâlpului este de 24 mm – a se vedea 
Figura 68 (stânga). Valoarea maximă a deformației specifice plastice este de 1%. 

  
Figura 68. Deformația orizontală în timp la mijlocul înălțimii stâlpului (stânga) și deformațiile 

specifice echivalente (von Mises) (dreapta) 
 

Schema logică 
Figura 3 – 
Blocul B.5 
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Concluzii  

Metoda dinamică completă vs. Metoda echivalentă SDOF: 

• deplasarea rezultată din analiza dinamică neliniară completă este mai mică 
decât valoarea obținută prin metoda tabelară (24 mm față de 87 mm, vezi 
exemplul de calcul I.2.2/SS/S); 

• analiza neliniară permite evaluarea distribuției deformațiilor plastice din 
element; 

• modelul 3D complet poate reproduce condițiile reale de margine și interacțiunile 
dintre elemente; 

• metoda dinamică completă și modelarea 3D pot reproduce aplicarea secvențială 
a presiunii de explozie pe suprafață (timpi diferiți de sosire de-a lungul lungimii 
stâlpului). 

De reținut că, în cazul unor explozii la mică distanță, efectele asupra structurii pot fi 
amplificate de presiunea verticală ascendentă aplicată asupra planșeelor adiacente, care 
duce la efecte dinamice mai mari și la un risc sporit de colaps progresiv (Dinu et al. 2018). 

Schema logică 
Figura 3 – 
Blocul B.6 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 
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8.7.2.2 Explozie internă 
8.7.2.2.1 Proiectarea pentru explozie internă folosind metoda statică echivalentă (SS/S) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru explozie externă folosind metoda statică 
echivalentă 

Pagina 1 din 3 

Structură Structură din oțel în zonă seismică Realizat de UPT 
Date: 06/2021 

 

Document ref.  I.3.1 / SS/S 

Checked by Exemplu: Proiectarea stâlpilor perimetrali de la primul nivel supuși la explozie internă 
în cazul unei structuri din oțel în zonă seismică, utilizând metoda statică echivalentă 

Manual de 
proiectare  
§ 0 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea împotriva unei explozii accidentale 
interne cauzate de o acumulare de gaz. 

§ 5.4, EN1991-
1-7 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare  
§ 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura SS/S); 
• Presiunea din explozie AEd (a se vedea secțiunile de mai jos). 

 

Combinații de încărcări pentru situația de proiectare accidentală 

Combinația de încărcări este: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 +	𝐴.4  

EN 1990 
§6.4.3.3, Eq 
6.11b  

Definirea scenariului de explozie de gaz  

	
Figura 69. Poziția compartimentului și a stâlpului verificat – SS/S	

 

Compartiment închis 

Stâlp verificat 
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Compartimentul se află la parter. Peretele exterior este realizat cu suprafete vitrate din 
sticlă și este luat în considerare ca suprafață de ventilație, în timp ce ceilalți 3 pereți 
interiori sunt realizați din materiale mai puternice. Stâlpul avut în vedere pentru 
verificare este prezentat în Figura 69. 

Calcule 

Tabelul 31. Geometria compartimentului	

L 12 m lungime 
B 8 m lățime 
H 4 m înălțime 
Av 48 m2 suprafață de ventilație 
V 384 m3 volumul compartimentului 

Suprafața de ventilație și volumul încăperii au fost calculate ținând cont de faptul că 
peretele de sticlă este plasat pe fațada clădirii, pe întreaga înălțime a nivelului. După ce 
s-a verificat dacă modelul de presiune din EN 1991-1-7 poate fi aplicat pentru exemplul 
curent (limitarea este funcție de zona de ventilație și volumul incintei), s-a obținut 
următoarea presiune statică echivalentă pentru explozia internă de gaz: 

𝑝4 	= 	3	 + 𝑝+313 

sau 

𝑝4 	= 	3	 +
𝑝+313
2

+
0.04

(𝐴% 𝑉⁄ )5 

oricare este mai mare. 

S-a presupus că presiunea statică uniform distribuită la care componentele de ventilare 
cedează este egală cu 𝑝+313 = 3	𝑘𝑁/𝑚5,. 

Astfel, presiunea de proiectare în caz de situație accidentală este: 

𝑝4 = 	7.06	𝑘𝑁/𝑚5 

În continuare, presiunea a fost aplicată ca o încărcare liniară care acționează pe înălțimea 
stâlpului considerând o lățime aferentă de 6 m. 

Analiză structurală 

Analiza liniară elastică se realizează pe un model 3D complet, folosind programul 
SAP2000. Secțiunile elementelor sunt cele rezultate din proiectarea inițială (situațiile de 
proiectare persistentă și seismică). Criteriile de acceptare sunt prezentate numai în ceea 
ce privește factorii de utilizare (UF) pentru combinațiile accidentale. 

 

Rezultate 

Rezultatele analizei statice liniare a stâlpului sunt prezentate în Tabelul 32. 
Tabelul 32. Rezultatele analizei statice liniare 

Secțiune Axă Reazem 
inferior N (kN) M 

(kNm) 
UF          
(-) 

Deplasare laterală 
(mm) 

HEB500 Minoră Încastrat 612 72 0.279 0.57 
 

 



Exemplu de calcul 
I.3.1 / SS/S 

 

Proiectarea pentru explozie internă folosind metoda statică echivalentă – SS/S Pagina 3 din 3 
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Concluzii  

Capacitatea portantă a stâlpului nu este depășită è nu este necesară reproiectarea. Cu 
toate acestea, pot fi utilizate metode mai sofisticate pentru a cuantifica mai exact 
parametrii de răspuns. 

Schema logică 
Figura 3 – Blocul 
B.4è Sfârșitul 
procesului de 
proiectare  
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8.7.2.2.2 Proiectarea pentru explozie internă folosind metoda dinamică – metoda de evaluare prin 
echivalentul TNT (SS/S) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru explozie externă folosind metoda 
dinamică 

Pagina 1 din 6 

Structură Structură din oțel în zonă seismică Realizat de UPT 
Data: 06/2021 

 Document ref.  I.3.2 / SS/S 

 Exemplu: Proiectarea stâlpilor perimetrali de la primul nivel supuși la explozie internă 
în cazul unei structuri din oțel în zonă seismică, utilizând metoda dinamică – metoda 
de evaluare prin echivalentul TNT 

Manual de 
proiectare  
§ 4.3.3.3 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea împotriva exploziei în urma unei 
explozii accidentale interne. 

În anumite condiții, se poate aproxima o explozie internă de gaz cu o explozie echivalentă 
produsă de o încărcătură TNT (Bjerketvedt et al., 1997b). 

Notă: Procedura propusă este o simplificare a situației reale. Volumul gazului este 
înlocuit în calcule cu o masă de TNT echivalentă. Mai departe, se utilizează procedura 
aplicată în cazul exploziei externe, așa cum este descrisă în exemplul de calcul  
I.2.1/CS/NS și I.2.2/SS/S. Astfel, efectul de fragilitate a pereților, scurgeri de presiune din 
compartiment etc. sunt neglijate. În livrabilul D2-2 al proiectului FAIILNOMORE, 
disponibil la https://www.steelconstruct.com/eu-projects/failnomore/, se prezintă o 
procedură mai complexă bazată pe recomandările din (DoD 2008). 

 

(Bjerketvedt, 
Bakke, and van 
Wingerden 
1997b), (DoD 
2008) 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare  
§ 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarea acțiune: 

• Acțiunea din explozie AEd (a se vedea secțiunile următoare). 

Notă: Nicio altă încărcare nu este considerată că acționează asupra stâlpului. 

 

Definirea scenariului de explozie de gaz  

Pentru scenariul de explozie internă a fost luat în considerare un compartiment de 48 
m3, pentru care se consideră o concentrație de metan de 6% din întregul volum. 

 

Calcule 

Masa de TNT echivalentă 

Conform secțiunii 4.3.3.3, se poate utiliza următoarea definiție a masei echivalente de 
TNT: 

𝑊898 = 𝜂
𝑊: × 𝐸(
𝐸898

 

 

(DoD 2008) 

 

§4.3.3.3 Relația 
(15) și (16) 



Exemplu de calcul 
I.3.2 / SS/S 

 

Proiectarea pentru explozie internă folosind metoda dinamică – metoda de evaluare prin 
echivalentul TNT - SS/S 

Pagina 2 din 6 
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unde: 

η 0.2 [-] factorul de randament (sau de eficiență)al 
exploziei 

Ec 55 MJ/kg căldura de ardere a metanului 
Wg 1.91 kg masa de vapori în amestecul de gaz-aer 
ETNT 4.2 MJ/kg energia de detonare a TNT 

Masa de vapori în amestecul de gaz-aer (Wg) a fost calculată cu ajutorul următoarei 
formule: 

𝑊: = 𝑉($0=1)3;0B-3 ∙ 𝛾0B31- ∙ 6/100 

Pentru a calcula masa gazului, volumul incintei a fost considerat 48 m3, după cum se 
precizează în scenariu și greutatea specifică a metanului 0.668 kg/m3. În consecință, s-a 
obținut o masă metan de 1.91 kg, care a fost înlocuită cu o masă echivalentă	𝑊898 =
5.0	𝑘𝑔 de TNT. 

Analiza structurală 

Se efectuează o analiză liniară elastică utilizând metoda dinamică simplificată, conform 
procedurii descrise anterior în exemplul de calcul I.1.1/CS/NS. 

Se presupune că încărcătura se află în mijlocul compartimentului, având o distanță de la 
centrul exploziei până la stâlp de 4 m pe direcția transversală. 

 

Masa echivalentă de TNT a 
sarcinii explozive 𝑊 = 5	𝑘𝑔  

Înălțimea exploziei	 𝑅 = 4	𝑚	  

Distanța scalată 𝐻( = 1	𝑚  

Distanța față de sursa 
exploziei 

𝑍 =
𝑅

𝑊
7
E
=
4

5
7
E
= 2.339	

𝑚

𝑘𝑔
7
E

  

Unghiul de incidență 𝑅K = (𝑅5 +𝐻(5 = �45 + 15 = 4.123	𝑚 
 

Înălțimea exploziei 𝛼; = 𝑡𝑎𝑛67 �
𝐻(

𝑊
7
E
� = 𝑡𝑎𝑛67 �

1

5
7
E
� = 30.32$ 

 

Parametrii undei de presiune  

Presiunea incidentă 𝑃+$ = 198.87	𝑘𝑃𝑎  

Impulsul incident 𝐼+ = 198.46	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠  

Presiunea reflectată 𝑃) = 663.44	𝑘𝑃𝑎  

Impulsul reflectat 𝐼) = 514.65	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠  

Durata de sosire 𝑡1 = 3.87𝑚𝑠.𝑊
7
E = 6.62	𝑚𝑠  
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Durata fazei pozitive 𝑡, = 3.7𝑚𝑠.𝑊
7
E = 6.33	𝑚𝑠  

Lungimea undei de explozie 𝐿\ = 0.85	
𝑚

𝑘𝑔
7
E

  

Viteza frontului undei de șoc 𝑈 = 557.06	
𝑚
𝑠

  

Viteza sunetului 𝐶) = 0.47	
𝑚
𝑚𝑠

  

Presiunea dinamică maximă 𝑞 = 100	𝑘𝑃𝑎  

Durata fictivă de timp 
pentru unda incidentă 

𝑡,* = 2
𝐼+
𝑃+$

=
396.96	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠
198.87	𝑘𝑃𝑎

= 1.996	𝑚𝑠 
 

Durata fictivă de timp 
pentru unda reflectată  𝑡)* = 2

𝐼)
𝑃)
=
1029.3	𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠
663.44	7𝑘𝑃𝑎

= 1.551	𝑚𝑠 
 

Înălțimea elementului ℎ+ = 4	𝑚 
Stâlpul în 
analiză 

Lățimea peretelui 𝑤+ = 4	𝑚  Ipoteză 

Coeficient aerodinamic de 
presiune 𝐶G = 1 

 

Dimensiunea minimă  
(înălțime versus lățime) 𝑠4 = min ¡ℎ+,

𝑤+
2
¢ = min h4,

4
2k

= 2	𝑚 
 

Dimensiunea maximă 
(înălțime versus lățime) 𝑙4 = max ¡ℎ+,

𝑤+
2
¢ = max h4,

4
2k

= 4	𝑚 
 

Raport  
(minim / maxim) 

𝑟+.@ =
𝑠4
𝑙4
=
2
4
= 0.5 

 

Durata de eliberare 𝑡( =
4𝑠4

(1 + 𝑟+.@)𝐶)
=

4 × 2
(1 + 0.5)0.47

= 11.348	𝑚𝑠  

Presiunea maximă ce 
acționează asupra peretelui 𝑃 = 𝑃+$ + 𝑞. 𝐶G = 198.87 + 100 × 1 = 298.87	𝑘𝑃𝑎 

 

Utilizarea sistemului cu un singur grad de libertate (SDOF)  

Presiunea reflectată 𝑃) = 663.44	𝑘𝑃𝑎  

Înălțimea stâlpului 𝑡)* = 1.551	𝑚𝑠  

Lățimea panoului care este 
în fața stâlpului ℎ( = 3.5	𝑚 

 

Durata fictivă de timp 
pentru unda reflectată 

𝑤= = 4	𝑚  



Exemplu de calcul 
I.3.2 / SS/S 

 

Proiectarea pentru explozie internă folosind metoda dinamică – metoda de evaluare prin 
echivalentul TNT - SS/S 

Pagina 4 din 6 
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Greutatea proprie a 
stâlpului 𝐺( = 1.834	

𝑘𝑁
𝑚

 
 

Încărcarea distribuită de 
explozie ce acționează 
asupra stâlpului 

𝐹4 = 𝑃)𝑤= = 663.44 × 4 = 2653.76	
𝑘𝑁
𝑚

 
 

Încărcarea concentrată de 
explozie ce acționează 
asupra stâlpului 

𝐹= = 𝐹4ℎ( = 2653.76 × 3.5 = 9288.2	𝑘𝑁 
 

Factorul de amplificare 
dinamică 𝐷𝐿𝐹 = 1.4 

 

Factorul de încărcare 𝐾/ = 0.64  

Factorul de masă 𝐾L = 0.50  

Modulul de rezistență 
plastic 

𝑊=@.( = 1292	𝑐𝑚E 
 

Momentul de inerție 𝐼( = 12620	𝑐𝑚]  

Factorul de amplificare 
dinamică 𝐷𝐼𝐹 = 1.2 

 

Rezistența la curgere afectată de un factor de amplificare de 1.2 pentru viteza de 
deformație 

 

Limita de curgere a oțelului 𝑓# = 355 × 1.2 = 426	𝑀𝑃𝑎  

Modulul de elasticitate al 
oțelului 𝐸 = 210	𝐺𝑃𝑎 

 

Rigiditatea stâlpului  

𝐾( =
384𝐸. 𝐼(
5ℎ(E

=
384 × 210 × 10e × 12620 × 106h

5 × 3.5E
	= 47472	

𝑘𝑁
𝑚

 
 

Rezistența la încovoiere  

𝑀C4 = 𝑊=@.( . 𝑓# . 𝐷𝐼𝐹 = 1292 × 106e × 426 × 10E = 550.4	𝑘𝑁𝑚  

Momentul maxim aplicat 𝑀012 =
𝐹=. ℎ(
8

𝐷𝐿𝐹 =
9288.2 × 3.5

8
× 1.4 = 5689	𝑘𝑁𝑚 

 

Masa efectivă 𝑀B =
𝐺( . ℎ( . 𝐾L

𝑔
=
1.834 × 3.5 × 0.50

9.81
	= 327.3	𝑘𝑔  

Rigiditatea efectivă 𝐾B = 𝐾(𝐾/ = 47471.8 × 0.64 = 30382	
𝑘𝑁
𝑚
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Perioada naturală de vibrație 𝑇( = 2𝜋§
𝑀B

𝐾B
= 2 × 𝜋§

327.3
30382 	= 0.0206 

 

Raportul între durata fictivă 
a undei reflectate și perioada 
naturală 

𝑡)*
𝑇(

= 0.08 
 

A doua iterație 𝐷𝐿𝐹 = 1.9  

Momentul maxim aplicat 𝑀012 =
𝐹=. ℎ(
8

𝐷𝐿𝐹 =
9288.2 × 3.5

8
× 1.9 = 7721	𝑘𝑁𝑚 

 

Rezistența 𝑅0 =
8(2𝑀C4)

ℎ(
=
8 × 2 × 550.4

3.5
= 2516	𝑘𝑁 

 

Reacțiunea dinamică  

𝑉0 = 0.39𝑅0 + 0.11𝐹= + 𝐺( . ℎ(0.5 

𝑉0 = 0.39 × 2516 + 0.11 × 9288.2 + 1.834 × 3.5 × 0.5 = 2006.18	𝑘𝑁 

 

Raport 
𝑅0
𝐹f

= 0.27  

Rezultate  

Raport 
𝜇7 = 0.9 (χM/χE) 

𝜇5 = 3.6 (tm/T) 

Deplasarea elastică 𝜒B =
𝑅0
𝐾B

=
2516
30382

= 82.82	𝑚𝑚  

Deplasarea maximă 𝜒L = 𝜇7 × 𝜒B = 0.9 × 82.82 = 74.53	𝑚𝑚  

Durata maximă de răspuns 𝑡0 = 𝜇5 × 𝑇( = 3.6 × 0.0206 = 74.24	𝑚𝑠  

Metoda dinamică simplificată (relațiile presiune-impuls) 

Manual de 
proiectare, 
§4.3.2.3, 
Tabelul 5 

𝜇012 = 1 Încovoiere - > Grindă-stâlp cu secțiune ductilă -> B1 
Schema logică 
Figura 3 – Blocul 
B.5 

Verificare 
g/

g012
= 0.9   OK 

Schema logică 
Figura 3 – Blocul 
B.6 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 



Exemplu de calcul 
I.3.2 / SS/S 

 

Proiectarea pentru explozie internă folosind metoda dinamică – metoda de evaluare prin 
echivalentul TNT - SS/S 

Pagina 6 din 6 
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Concluzii  

Folosind metoda de evaluare prin echivalentul TNT, a fost efectuată o analiză mai 
detaliată. În conformitate cu metoda statică echivalentă (exemplul de calcul I.3.1 / SS/S), 
stâlpul a avut un UF de 0.28, ceea ce înseamnă că nu a suferit avarii locale. 

Schema logică 
Figura 3 – Blocul 
B.4 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 

Daca însă se folosește metoda echivalentului TNT, se constată că explozia produce avarii 
locale, dar acestea nu sunt critice pentru stabilitatea structurii. 

Pentru a atenua efectele unei explozii accidentale de gaze, pot fi luate mai multe măsuri 
de protecție – a se vedea Secțiunea 4.3.1. 

Schema logică 
Figura 3 – Blocul 
B.6 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 
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8.7.3 Analiză de foc localizat 
8.7.3.1 Proiectarea pentru incendiu intern localizat folosind modele de foc localizat 

(CS/NS) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru foc localizat folosind modele de foc 
localizat 

Pagina 1 din 2 

Structură Structură compusă în zonă neseismică Realizat de AM 
Data: 06/2021 

 
Document ref.  I.4.1 / CS/NS 

 Exemplu: Proiectarea stâlpilor perimetrali de la primul nivel supuși la foc localizat în 
cazul unei structuri compuse în zona neseismică, utilizând modele de foc localizat 

Manual de 
proiectare  
§ 4.4.2.1 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea împotriva focului în cazul unei situații 
accidentale. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare § 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura CS/NS); 
• Focul AEd (a se vedea secțiunile de mai jos). 

 

Definirea scenariilor de foc localizat 

În cadrul acestei analize, sunt definite patru scenarii, pornind de la un prim scenariu de 
referință care ia în considerare valorile standard pentru o clădire de birouri. Celelalte trei 
scenarii presupun „valori mai mari”: pentru densitatea de flux termic degajată (o valoare dublă 
de 500 kW/m2), pentru densitatea sarcinii termice și pentru viteza de dezvoltare a focului 
(valori pentru „zonă comercială”, care sunt mai severe decât pentru clădirile de birouri). 

Împreună cu ipotezele anterioare, sunt luate în considerare două diametre realiste ale 
focului: 1 m și 2 m. Pentru toate scenariile, se adoptă o ipoteză conservativă și anume 
focul localizat este localizat chiar lângă stâlp, adică nu există distanță liberă între 
exteriorul bazei circulare a focului și stâlp. 

 
 

 

 

(Brasseur et al. 
2018),  
EN1991-1-2 



Exemplu de calcul 
I.4.1 / CS/NS 
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Analiză structurală 

Pentru fiecare scenariu, se utilizează software-ul OZone® (Cadorin 2010), aplicând 
modelul LOCAFI (Brasseur et al. 2018), precum și ecuațiile din EN 1991-1-2, pentru a 
evalua temperaturile din stâlpul din oțel realizat dintr-un profil laminat la cald neprotejat 
HEB340 (ca exemplu). 

 

Concluzii  

Au fost calculate și comparate temperaturile maxime în material de-a lungul înălțimii 
stâlpului pentru cele 4 scenarii (a se vedea Figura 70). Această comparație evidențiază 
faptul că, deși se fac ipoteze diferite pentru a caracteriza focul localizat, se observă 
aceeași tendință și ordine de mărime. Temperaturile semnificative se dezvoltă în partea 
de jos a stâlpilor de oțel, ceea ce poate provoca voalarea sau cedarea locală plastică. 

 
Figura 70. Variația temperaturii in material pe înălțimea stâlpului 

Pentru a compara efectele la nivel global, in exemplul II.4.6/ CS-NS se prezintă rezultatele 
aplicării metodei căilor alternative de transfer al încărcărilor folosind o analiza numerică 
completă si mai multe scenarii de pierdere a unor stâlpi. 

Pentru a evita avarierea în condiții de foc localizat, elementele se pot proteja la foc, 
alternativa fiind mărirea dimensiunii secțiunii stâlpului. 

Schema logică 
Figura 3 – 
Blocul B.5 
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8.7.4 Analiza seismică 
8.7.4.1 Proiectarea seismică utilizând metoda prescriptivă (SS/NS) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea seismică utilizând metoda prescriptivă Pagina 1 din 1 

Structură Structură din oțel în zonă neseismică Realizat de F+W 
Date: 06/2021 

 

Document ref.  I.5.1 / SS/NS 

Exemplu: Recomandări de proiectare pentru structuri din oțel în zone neseismice 
folosind metoda prescriptivă 

Manual de 
proiectare  
§ 4.5 

Acest exemplu oferă recomandări cu privire la aplicarea de măsuri prescriptive pentru 
îmbunătățirea răspunsului structurilor din oțel în zone neseismice în cazul producerii 
unor cutremure excepționale. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare  
§ 8.2. 

Structura luată în considerare în acest exemplu a fost concepută numai pentru situația 
de proiectare persistentă, la cerințele aferente ULS/SLS. Nu au fost efectuate verificări 
cu privire la nicio acțiune seismică accidentală. Ca urmare, acțiunea seismică poate fi 
considerată excepțională. 

În practică, atunci când acțiunea seismică conduce la cerințe mai reduse decât 
proiectarea la vânt, pot fi urmate recomandări simple, așa cum se propune în Secțiunea 
8.2. În general, acest lucru se poate face pentru clădirile cu înălțime redusă, pentru a 
optimiza costurile de proiectare. 

Observații 

• Datorită simetriei în plan și regularității în elevație, rigiditatea structurii este bine 
distribuită, oferind astfel un răspuns favorabil în cazul acțiunii seismice. 

• Înălțimile egale ale nivelurilor contribuie, de asemenea, la comportamentul 
corespunzător al structurii în caz de cutremure. 

• Cerințe de ductilitate: 

1. Pentru a crește ductilitatea generală a structurii, grinzile HEA300 pot fi 
înlocuite cu grinzi HEB300, deoarece profilele HEA300 S355 sunt clasa 3, iar 
HEB300 S355 sunt clasa 1. Toate celelalte elemente au deja secțiuni de clasa 1. 

2. Pentru a optimiza răspunsul structurii, nodurile  proiectate inițial ca articulate 
ar putea fi înlocuite cu noduri semi-rigide ductile, așa cum este descris în 
secțiunea 8.8.4.1, unde se aplică metoda căilor alternative de transfer al 
încărcărilor (exemplul de calcul II.4.1/SS/NS). Acest lucru poate asigura 
formarea de articulații plastice în noduri și disiparea unei părți din energia 
seismică indusă. 
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8.7.4.2 Proiectarea seismică utilizând analiza numerică avansată (multi-hazard) (SS/S) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea seismică utilizând analiza numerică avansată 
(multi-hazard) 

Pagina 1 din 4 

Structură Structură din oțel în zonă seismică Made by UPT 
Data: 06/2021 

 
Document ref.  I.5.2 / SS/S 

Exemplu: Proiectarea unei structuri din oțel în zonă seismică pentru scenarii multi-
hazard utilizând o analiză numerică avansată 

Manual de 
proiectare  
§ 4.5 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea unei structuri din oțel având în 
vedere evenimente multi-hazard și anume cedarea unui stâlp după un cutremur. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare  
§ 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura SS/S); 
• Acțiunea seismică AEd aferentă la SLU (a se vedea secțiunile de mai jos). 

 

Combinații de încărcări pentru situația de proiectare seismică 

Combinația de încărcări este: 

𝐷𝐿	 + 	0.3 × 𝐿𝐿	 +	𝐴.4  

 

Definirea scenariului de hazard 

După producerea unui cutremur, structura poate suferi avarii (deformații plastice, 
deplasări laterale remanente), sau chiar cedări locale, inclusiv cedarea unor stâlpi. In 
aceasta situație, structura devine mai vulnerabilă la solicitări ulterioare. În cele ce 
urmează, se aplică această procedură pentru a testa capacitatea structurii de a rezista 
colapsului progresiv în urma pierderii unui stâlp după un cutremur puternic. 

Pasul 1: Analiza seismică – structura este supusă unui cutremur la nivelul de proiectare 

Pasul 2: Scenarii de pierdere a stâlpului: Stâlpii pierduți se află la A1, A2, A4, B1, B’ 
(Figura 71) – se considera că într-un scenariu este pierdut un singur stâlp . 
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Figura 71. Poziția stâlpilor care cedează după cutremur (cate un singur 
stâlp pe scenariu) 

 

 

Analiza structurală 

Analiza seismică se efectuează cu ajutorul analizei static neliniare (push-over), iar evaluarea 
avariilor se face pentru diferite nivele de performanță determinate cu ajutorul metodei N2 
(EN 1998). După aplicarea încărcărilor gravitaționale, structura este supusă unui sistem de 
forțe laterale monoton crescătoare, reprezentând forțele inerțiale care se dezvoltă în 
structură atunci când structura este supusă mișcării seismice. În cazul aplicării forțelor 
laterale, unele elemente structurale pot ajunge la curgere. În consecință, după formarea 
fiecărei articulații  plastice, structura prezintă o pierdere de rigiditate. Pentru a evalua 
cerințele seismice aferente SLU, structura este supusă unor forțe laterale crescătoare până 
la atingerea deplasării la vârf țintă Dt. Figura 72 prezintă curbele de capacitate pentru 
direcțiile transversală și longitudinală și punctele țintă pentru SLU și DL. Figura 73 prezintă 
mecanismele plastice în caz de cedare pentru direcțiile transversală și longitudinală. La ULS, 
nu se dezvoltă articulații plastice în cadrele necontravântuite perimetrale, nici pe direcția 
X, nici pe direcția Y, ci numai în cadrele contravântuite. 

  
a) b) 

Figura 72. Analiza seismică: a) curba push-over cu poziția deplasărilor țintă – direcția X; b) 
curba push-over cu poziția deplasărilor țintă – direcția Y 
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a) 

 
b) 

Figura 73. Analiza seismică: a) mecanismul plastic la Dt  pentru SLU – cadru transversal 
curent; b) mecanism plastic la Dt pentru SLU – cadru longitudinal curent 

Pierderea stâlpului în urma cutremurului 

Sunt luate în considerare cinci scenarii de pierdere a stâlpului, vezi Figura 71 (stâlpii 
sunt situați la parter). Evaluarea rezistenței la colaps progresiv se face utilizând metoda 
căilor alternative de transfer al încărcărilor (ALP) și metoda dinamică neliniară (NDP), 
în conformitate cu recomandările din UFC 4-023-03. Încărcările gravitaționale sunt 
aplicate în prima etapă; apoi, în a doua etapă, elementul este îndepărtat aproape 
instantaneu (durata eliminării este de 0.005 secunde). 

Rezultate 

Mai jos se prezintă formarea mecanismelor plastice în cadrele perimetrale în scenariile 
menționate mai sus. Pentru fiecare caz, sunt prezentate mecanismele plastice (Figura 
74a-e) și deplasarea verticala în timp deasupra stâlpului pierdut (Figura 75). 

 

 

    
a) Cazul A4 b) Cazul A2 
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Concluzii 

   
 

a) Cazul A1 b) Cazul B1 

 
c) Cazul B’ 

Figura 74. Mecanismul plastic după pierderea stâlpului pentru cele 5 scenarii 

 
Figura 75. Răspunsul în timp pentru scenariile de pierdere a stâlpului 

 

• Se poate observa că structura are capacitatea de a rezista colapsului progresiv 
chiar și cu pierderea unui stâlp după un cutremur. 

• Nivelul de deteriorare a elementelor (dat de nivelul de deformație plastică în 
articulațiile plastice) este redus. 

• Pentru a evalua comportarea structurii și nivelul de siguranță, pot fi utilizate și 
alte obiective de performanță (de exemplu, prevenirea prăbușirii). 

Schema logică 
Figura 3 – Blocul 
B.5 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 
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8.8 Acțiuni accidentale neidentificate 
8.8.1 Metoda prescriptivă (metoda legării) 

8.8.1.1 Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind metoda prescriptivă 
– metoda legării (SS/S) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind 
metoda prescriptivă 

Pagina 1 din 4 

Structură Structură din oțel în zonă seismică Realizat de UPT 
Data: 06/2021 

 

Document ref.  II.1.1 / SS/S 

Exemplu: Proiectarea legăturilor orizontale ale unei structuri din oțel în zonă seismică la 
acțiuni accidentale neidentificate utilizând metoda prescriptivă (metoda legării) 

Manual de 
proiectare  
§ 5.3.1 

Acest exemplu arată aplicarea metodei legării pentru grinzi și îmbinările acestora (tiranți 
orizontali). 

Deși este necesară verificarea legăturilor verticale pentru structură, aceasta nu este 
prezentată în cadrul acestui exemplu de calcul. Verificarea acestor legături se prezintă în 
exemplul de calcul II.4.1/SS/NS. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare  
§ 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura SS/S); 
• Nu este luată în considerare nicio acțiune accidentală specifică. 

 

Definirea forțelor de întindere 

 
Figura 76. Legături orizontale considerate pentru metoda prescriptivă– SS/S 

Tiranți orizontali 

• pentru tiranți interiori:     		𝑇i = 0.8 ∙ (gj +ψ ∙ qj) sau 75 kN, oricare este mai mare 
• pentru tiranți perimetrali:  𝑇k = 0.4 ∙ (gj +ψ ∙ qj) sau 75 kN, oricare este mai 

mare 

Eq. A1 and A2 
from (EN 1991-
1-7 2006) 

Grinzi 
principale 

interne 
articulate

Grinzi 
secundare 

interne 
articulate
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Calcule 
• Grinzi secundare interne articulate (IPE550, toate pe direcția scurtă, a se vedea 

Figura 77 pentru configurația nodului)	

	 	
Figura 77. Configurația nodului pentru o îmbinare articulată a unei grinzi secundare	

	

 

Distanța între tiranți (grinzi secundare) 𝑠 = 2.66	𝑚	  

Deschiderea tirantului (grinzii secundare) 𝐿 = 12	𝑚	  

Forța de întindere de proiectare pentru tiranții interiori	  

𝑇; = 𝑚𝑎𝑥[0.8 ∙ (𝑔< +𝛹 ∙ 𝑞<)𝑠. 𝐿; 	75	𝑘𝑁] = 𝑚𝑎𝑥[0.8 × (5 + 0.5 × 3) × 2.66 ×
12; 	75	𝑘𝑁] 	= 166	𝑘𝑁	 

• Grinzi principale interne articulate (IPE550, toate pe direcția lungă, a se vedea 
Figura 78 pentru configurația nodului) 

	
	

Figura 78. Configurația nodului pentru îmbinarea articulată a unei grinzi principale	
•  

 



Exemplu de calcul 
II.1.1 / SS/S 

Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind metoda prescriptivă – 
metoda legării – SS/S 

Pagina 3 din 4  
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Distanța între tiranți 
(grinzi principale) 𝑠 = 12𝑚 

 

Deschiderea tirantului 
(grinzii principale) 𝐿 = 8	𝑚 

 

Forța de întindere de proiectare pentru tiranții interiori  

𝑇; = 𝑚𝑎𝑥[0.8 ∙ (𝑔< +𝛹 ∙ 𝑞<) ∙ 𝑠 ∙ 𝐿; 	75	𝑘𝑁]
= 𝑚𝑎𝑥[0.8 × (5 + 0.5 × 3) × 12 × 8; 	75	𝑘𝑁] = 499.2	𝑘𝑁 

Rezultate 

Rezistențele la forfecare a îmbinării și factorii de utilizare pentru îmbinările tiranților 
interiori luate în considerare pentru verificare sunt prezentate în Tabelul 33. 

Tabelul 33 Verificarea îmbinării pentru forțele de legătură conform metodei prescriptive 

Element 
Forța de 

legătură (kN) 
Rezistența la 

forfecare (kN) 
Mod de 
cedare 

UF (-) 

Grinzi secundare 
interne articulate 

166 392 
Grinda sec., 
presiune pe 

gaură 
0.42 

Grinzi principale 
interne articulate 

499.2 392 

Grinda princ., 
șuruburile 

solicitate la 
forfecare 

1.27 

Notă: Capacitatea îmbinării la forța de întindere din grinda secundară a fost verificată fără 
nicio verificare a grinzii principale suport. În practică trebuie făcută și această verificare, 
deoarece inima grinzii principale poate deveni componenta critică. 

 

Concluzii  

Valoarea factorului de utilizare de 0.42 pentru îmbinările grinzilor secundare interne 
articulate arată ca proiectarea este adecvată. 

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.4 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 

Valoarea factorului de utilizare de 1.27 pentru îmbinările grinzilor principale interne 
articulate conduce la necesitatea reproiectării nodului. 

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.4 è 
C.2 
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În consecință, a fost adăugat un alt rând de șuruburi (3 rânduri în total). Aceasta a mărit 
capacitatea de forfecare la 588 kN, ceea ce duce la o valoare a UF de 0.85 pentru îmbinare 
– a se vedea Figura 79 pentru configurația reproiectată. 

	
	

Figura 79. Reproiectarea îmbinării articulate a grinzii principale	
 

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.4 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 
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8.8.1.2 Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind metoda prescriptivă 
– metoda legării (CS/S) 

 
Exemplu de calcul 

Titlul Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind 
metoda prescriptivă 

Pagina 1 din 2 

Structură Structură compusă în zonă seismică Realizat de UPT 
Data: 06/2021 

 
Document ref.  II.1.2 / CS/S 

Exemplu: Proiectarea legăturilor orizontale ale unei structuri compuse în zonă seismică 
la acțiuni accidentale neidentificate utilizând metoda prescriptivă (metoda legării) 

Manual de 
proiectare  
§ 5.3.1 

Acest exemplu arată aplicarea metodei legării pentru grinzi și îmbinările acestora (tiranți 
orizontali). 

Deși este necesară verificarea legăturilor verticale pentru structură, aceasta nu este 
prezentată în cadrul acestui exemplu de calcul. Verificarea acestor legături se prezintă în 
exemplul de calcul II.4.1/SS/NS. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare  
§ 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura CS/S); 
• Nu este luată în considerare nicio acțiune accidentală specifică. 

 

Definirea forțelor de întindere 

Verificarea se efectuează în mod similar ca și în exemplul de calcul II.1.1/SS/S pentru 
grinzile principale. În plus, se ia în considerare armătura longitudinală pe lungimea 
efectivă a grinzii. 

 

Calcule 

• Grinzi principale interne articulate 

 

Distanța între tiranți 
(grinzi principale) 𝑠 = 12	𝑚 

 

Deschiderea tirantului 
(grinzii principale) 𝐿 = 8	𝑚 

 

Forța de întindere de proiectare pentru tiranți interiori  

𝑇; = 𝑚𝑎𝑥[0.8(𝑔< +𝛹. 𝑞<)𝑠. 𝐿; 	75	𝑘𝑁] = 𝑚𝑎𝑥[0.8(5 + 0.5 × 3)12 × 8; 	75	𝑘𝑁]  

					= 499.2	𝑘𝑁 

Capacitatea îmbinării grinzii principale este suma forței transferate prin șuruburi și forța 
de întindere transferată prin armătura longitudinală pe lățimea efectivă a plăcii de beton 
armat. 
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Rezultate  

𝑁! = 392	𝑘𝑁 + 73𝑘𝑁 = 465	 < 	𝑇; = 499.2	𝑘𝑁è este necesară reproiectarea 
îmbinării. 

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.5 è 
Reproiectare 

Prin urmare, au fost dispuse 3 șuruburi M20 10.9 în loc de 2, așa cum s-a prezentat în 
Figura 79 pentru exemplul de calcul anterior. 

𝑁!∗ = 661	𝑘𝑁 > 	𝑇; = 499.2	𝑘𝑁, è UF = 0.76 

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.4 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 

Concluzii  

Grinzile principale interne articulate îndeplinesc cerințele pentru forțele de legătură; nu 
este necesară reproiectarea îmbinărilor. 

După cum s-a menționat anterior în exemplul de calcul II.1.1/SS/S, se poate observa că 
proiectarea pentru încărcările gravitaționale poate fi insuficientă pentru cerințele 
privind forța de legătură în cazul unor suprafețe aferente mari. 
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8.8.1.3 Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind metoda prescriptivă 
– metoda legării (SS/NS) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind 
metoda prescriptivă 

Pagina 1 din 4 

Structură Structură din oțel în zonă neseismică Realizat de F+W 
Data: 06/2021 

 

Document ref.  II.1.3 / SS/NS 

Exemplu: Proiectarea legăturilor unei structuri din oțel în zonă neseismică la acțiuni 
accidentale neidentificate utilizând metoda prescriptivă (metoda legării) 

Manual de 
proiectare  
§ 5.3.1 

Acest exemplu arată aplicarea metodei legării pentru grinzi și îmbinările acestora (tiranți 
orizontali și verticali). 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare  
§ 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura SS/NS); 
• Nu este luată în considerare nicio acțiune accidentală specifică. 

 

Definirea forțelor de întindere 

În exemplul de calcul sunt luate în considerare numai încărcări pe suprafața planșeului. 
Încărcările liniare (provenite din greutatea fațadei) sunt luate în considerare prin 
transformarea lor în încărcări  de suprafață pentru legăturile externe. 

 

Calcule 

Forțele de legătură orizontale și verticale sunt detaliate în tabelele de mai jos. De reținut 
că numai elementele din lungul cadrelor sunt definite ca legături aici, astfel ca nodurile 
grindă-grindă să nu fie supuse forțelor de legătură. 

 

Tabelul 34. Forțele de legătură orizontale conform metodei prescriptive – SS/NS 
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Tabelul 35. Forțele de legătură verticale conform metodei prescriptive– SS/NS 

 

Verificarea structurii 

• Verificarea elementelor 

Elementele de legătură trebuie să fie verificate la acțiunea forțelor de legătură 
considerate a fi aplicate singure. În consecință, acestea sunt verificate comparând 
rezistența lor axială plastică Npl,Rd cu forțele de legătură Te sau Ti. Toate elementele de 
legătură au rezistența axială plastică mai mare decât forțele de legătură aplicate; 
detaliile calculului nu sunt prezentate aici. 

• Verificarea nodurilor 

Poziția nodurilor din structură verificate este prezentată în Figura 52. Îmbinările de 
continuitate pentru stâlpi (Figura 80) se calculează folosind metoda componentelor. 
Verificările la nodurilor cu eclise pe inimă și șuruburi (ECCS, 2009) se efectuează în 
conformitate cu (ECCS Technical committee 10 Structural connections and Jaspart 2009). 
Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 36. 

După cum se poate observa în Tabelul 36, nodurile B1, B3, C2w, D3S, D3w și 3-3 nu au o 
capacitate suficientă pentru a rezista forțelor de legătură determinate conform metodei 
prescriptive. 

Se observă că pentru configurațiile de tip „grindă-stâlp” cu grinzi pe ambele părți și 
stâlpul orientat după axa minimă, componenta „inima stâlpului solicitată la încovoiere” 
nu este activată, în timp ce pentru configurațiile similare dar cu grinzile dispuse pe o 
singură parte, această componentă este luată în considerare. 

   
Figura 80. Îmbinări de continuitate la stâlpi cu 4xM20 (stânga: 1-1, centru: 2-2, dreapta: 3-3) – placă 

de capăt de 15 mm grosime S355 – șuruburi 10.9 – suduri de 5 mm pe talpă și 4 mm pe inimă 

 



Exemplu de calcul 
II.1.1 / SS/S 

Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind metoda prescriptivă – 
metoda legării – SS/NS 

Pagina 3 din 4  
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a) 8xM20 b) 6M20 c) 8M24 d) 4M20 
Figura 81. Nod grindă-stâlp cu eclise pe inimă (a): A-1w, b) A1s, A2, B1, B3, c) C-2w, C-3w, d) 
D-3s, D-3w) – eclisă de 10 mm grosime S355 – șuruburi 10.9 – suduri de 6 mm pentru eclise 

Tabelul 36. Verificările nodurilor pentru forțele de legătură conform metodei prescriptive  

Poziție 
s = axa tare  

w = axa slabă 

Forța de legătură 
(kN) 

Mod de cedare UF 

A1s / A2 268.8 
Eclisa solicitată la presiune 

pe gaură  
0.63 

A1w 268.8 
Inima stâlpului solicitată la 

încovoiere  
0.73 

B1 / B3 499.2 
Eclisa solicitată la presiune 

pe gaură 
1.16 

C2w 499.2 
Inima stâlpului solicitată la 

încovoiere 
1.15 

C3w 499.2 
Eclisa solicitată la presiune 

pe gaură 
0.67 

D3s/D3w 499.2 
Inima grinzii solicitată la 

presiune pe gaură 
2.02 

D3w 90 
Inima grinzii solicitată la 

presiune pe gaură 
0.88 

1-1 / 2-2 400.5 
Placa de capăt solicitată la 

încovoiere 
0.88 

3-3 694.2 
Placa de capăt solicitată la 

încovoiere 
1.31 

 

Reproiectarea structurii  

Reproiectarea nodurilor B1, B3, C2w, D3s, D3w, și 3-3 cuprinde: 

B1/B3 :   ușoară modificare a geometriei eclisei; 

C2w :   adăugarea unei plăci suplimentare sudate pe inima stâlpului; 

D3s/D3w : adăugarea a 2 rânduri de șuruburi și modificarea geometriei eclisei; 

3-3 :  șuruburi M24 (în loc de M20) și placă de capăt de 20 mm grosime în loc 
  de 15 mm grosime. 

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.5 è 
Blocul C.2 
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B1/B3 C2 D3s/D3w 3-3 
Figura 82. Noduri reproiectate pentru a îndeplini verificările forțelor de legătură în 

conformitate cu metoda prescriptivă 

Factorii de utilizare actualizați pentru aceste noduri sunt sintetizați în Tabelul 37. 

Tabelul 37. Verificări ale nodurilor reproiectate pentru forțele de legătură în conformitate cu 
metoda prescriptivă 

Poziție 
s = axa tare  

w = axa slabă 

Forța de 
legătură 

(kN) 
Mod de cedare UF 

B1 / B3 499.2 
Eclisa solicitată la întindere în 

arie netă 
0.93 

C2w 499.2 
Inima stâlpului solicitată la 

încovoiere 
0.88 

D3s/D3w 499.2 
Inima grinzii solicitată la 

întindere în arie netă 
1.03 

3-3 694.2 
Placa de capăt solicitată la 

încovoiere 
0.83 

 

 

Verificarea nodurilor D3S/D3w este depășită cu 3%. Această mică depășire se poate 
considera acceptabilă, așa cum se face de obicei în practică. O soluție pentru a îndeplini 
această verificare ar putea fi înlocuirea secțiunii HEA300 pentru grinzi cu HEB300. 
Această modificare poate conduce și la o îmbunătățire a comportamentului postcritic în 
cazul pierderii unui stâlp, deoarece HEB300 S355 sunt secțiuni de clasa 1, în timp ce 
HEA300 sunt de clasa 3. 

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.4 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 
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8.8.1.4 Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind metoda prescriptivă 
– metoda legării (CS/NS) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind 
metoda prescriptivă 

Pagina 1 din 4 

Structură Structură compusă în zonă neseismică Realizat de AM 
Data: 06/2021 

 
Document ref.  II.1.4 / CS/NS 

Exemplu: Proiectarea legăturilor unei structuri compuse în zonă neseismică la acțiuni 
accidentale neidentificate utilizând metoda prescriptivă (metoda legării) 

Manual de 
proiectare  
§ 5.3.1 

Acest exemplu arată aplicarea metodei legării orizontale (tiranți orizontali) pentru grinzi 
și îmbinările acestora. 

Deși este necesară verificarea legăturilor verticale pentru structură, aceasta nu este 
prezentată în cadrul acestui exemplu de calcul. Verificarea acestor legături se prezintă în 
exemplul de calcul II.4.1/SS/NS. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare  
§ 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura CS/NS); 
• Nu este luată în considerare nicio acțiune accidentală specifică. 

 

Definirea forțelor de întindere 

În acest exemplu se au în vedere grinzile prinse pe stâlpul situat în mijlocul fațadei lungi 
a clădirii – vezi Figura 83. 

 
Figura 83. Grinzile verificate cu metoda prescriptivă – CS/NS 
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Calcule 

Pentru structurile în cadre, forțele minime de întindere la care se verifică un tirant 
orizontal se calculează astfel: 

- Tiranți orizontali 

EN 1991-1-7 
2006 

Încărcarea permanentă 𝑔< = 5
	𝑘𝑁
𝑚5   

Încărcarea variabilă 𝑞< = 3	
𝑘𝑁
𝑚5  

Factorul pentru 
combinația efector 
acțiunii pentru situația 
accidentală 

𝛹 = 0.5 

 

Distanța între tiranți 
(grinzile principale) 𝑠 = 12	𝑚 

 

Deschiderea tirantului 𝐿 = 8	𝑚  

Forța de întindere de proiectare pentru tiranții interiori  

𝑇; = 𝑚𝑎𝑥[0.8 ∙ (𝑔< +𝛹 ∙ 𝑞<) ∙ 𝑠 ∙ 𝐿	, 75	𝑘𝑁]
= 𝑚𝑎𝑥[0.8 × (5 + 0.5 × 3) × 12 × 8	, 75	𝑘𝑁] = 499.2	𝑘𝑁 

Forța de întindere de proiectare pentru tiranții perimetrali  

𝑇= = 𝑚𝑎𝑥[0.4 ∙ (𝑔< +𝛹 ∙ 𝑞<) ∙ 𝑠 ∙ 𝐿	, 75	𝑘𝑁]
= 𝑚𝑎𝑥[0.4 × (5 + 0.5 × 3) × 12 × 8	, 75	𝑘𝑁] = 249.6	𝑘𝑁 

Aria secțiunii 
transversale: grinzi 
principale (IP360) 

𝐴+.; = 7270	𝑚𝑚5 
 

Aria secțiunii 
transversale: grinzi 
perimetrale (IP450) 

𝐴+.= = 9880	𝑚𝑚5 
 

Rezistența plastică a 
grinzilor interne 

𝑁=@.; = 𝐴+.; . 𝑓# = 7270 × 106e × 355 × 10E = 2581	𝑘𝑁  

Rezistența plastică a 
grinzilor perimetrale 

𝑁=@.= = 𝐴+.=. 𝑓# = 9880 × 106e × 355 × 10E = 3507.4	𝑘𝑁  

Raport de utilizare – 
grinzi interne 

𝑈; =
𝑇;
𝑁=@.;

=
499.2
2581

= 0.19  

Raport de utilizare – 
grinzi perimetrale 

𝑈= =
𝑇=
𝑁=@.=

=
249.6
3507.4

= 0.07  

Verificările arată că grinzile sunt capabile să reziste la forțele de întindere definite în 
norme. 

 



Exemplu de calcul 
II.1.4 / CS/NS 

Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind metoda prescriptivă – 
metoda legării – CS/NS 

Pagina 3 din 4 
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Nodurile de la extremitățile grinzilor trebuie să reziste și ele forțelor de întindere 
calculate anterior. Au fost luate în considerare două soluții de îmbinare pentru nodurile 
grindă-stâlp: îmbinare cu șuruburi și placă de capăt redusă și îmbinare cu șuruburi și 
eclise pe inimă. 

 

Placă de capăt 
redusă 

 

Tipul șuruburilor: 

M16 Gr.8.8 (6 șuruburi) 

Eclisă 

 

Tipul șuruburilor: 

M20 Gr.8.8 (4 șuruburi) 

 

 

Placă de capăt: 

Grosime 𝑡= = 10𝑚𝑚	
Înălțime ℎ= = 270𝑚𝑚	
Lățime     𝑏= = 190𝑚𝑚 

Sudură     𝑎\ = 2𝑋6𝑚𝑚 

 

Eclisă: 

Grosime			𝑡= = 10𝑚𝑚	
Înălțime 	ℎ= = 300𝑚𝑚	
Lățime						𝑏= = 100𝑚𝑚 

Sudură				𝑎\ = 2𝑋6𝑚𝑚 

Verificarea îmbinărilor descrise mai sus a fost efectuată în conformitate cu Anexa A.5.  

Șuruburi solicitate 
la întindere 

𝑁!7 = 602.88	𝑘𝑁 Șuruburi 
solicitate la 
forfecare 

𝑁!7 = 376.32	𝑘𝑁  

Placă de capăt 
redusă solicitată la 
încovoiere 

𝑁!5 = 271.17	𝑘𝑁 Eclisa solicitată 
la presiune pe 
gaură 

𝑁!5 = 512.73	𝑘𝑁  

Elementul de 
susținere solicitat 
la întindere  

𝑁!E = 383.08	𝑘𝑁 Eclisa solicitată 
la întindere: 
Arie brută  

𝑁!5 = 1128.00	𝑘𝑁  

Inima grinzii 
solicitată la 
întindere 

𝑁!] = 954.29	𝑘𝑁 Eclisa solicitată 
la întindere: 
Arie netă 

𝑁!] = 717.41	𝑘𝑁  

Rezistența la forța 
de legătură a 
nodului 

𝑁! = 271.17	𝑘𝑁 Inima grinzii 
solicitată la 
presiune pe 
gaură 

𝑁![ = 481.96	𝑘𝑁  

  Inima grinzii 
solicitată la 
întindere: Arie 
brută 

𝑁!e = 1060.32	𝑘𝑁  

  Inima grinzii 
solicitată la 
întindere: Arie 
netă 

𝑁!m = 674.36	𝑁  
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  Elementul de 
susținere 
solicitat la 
încovoiere 

𝑁!h = 350.99	𝑁  

  Rezistența la 
forța de 
legătură a 
nodului 

𝑁! = 350.99	𝑘𝑁  

Rezultate  

Factor de utilizare 𝑈 =
𝑇=
𝑁!

= 0.92 Factor de 
utilizare 

𝑈 =
𝑇=
𝑁!

= 0.71  

Concluzii  

Calculele arată că grinzile pot susține forțele de întindere definite în norme. 

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.4 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 

Se poate observa că nodurile au fost calculate presupunând că îmbinările sunt articulate, 
adică neglijând posibila acțiune compusă care s-ar putea dezvolta la nivelul acestor 
noduri. Această ipoteză este considerată conservativă în cazul în care este asigurată 
ductilitatea necesară, așa cum este cazul aici. De fapt, armăturile de la nivelul nodurilor 
pot acționa ca tiranți în cazul în care dispunerea armăturilor este continuă pe tot planșeul 
clădirii și contribuția lor poate fi apoi adăugată la rezistența nodului. 

Tabelul 38 Nodurile verificate conform metodei legării – CS/NS 

Tip 
Factor UF 

SLU 

Factor UF 
Forță de 
întindere 

Observații 

Placă de capăt 
redusă 

0.73 0.92 
Grupul de șuruburi/ Placa de capăt redusă 

solicitată la încovoiere 

Eclisă 0.71 0.71 
Grupul de șuruburi/ Elementul de susținere 

solicitat la încovoiere 
 

 

Așa cum este prezentat în Tabelul 38, se poate observa că dimensionarea unei îmbinări 
la cerințele normale folosind un factor de utilizare de circa 70% este o abordare adecvată 
atunci când se efectuează pre-dimensionarea în conformitate cu forțele de legătură. 

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.4 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 
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8.8.2 Metoda elementelor cheie 
8.8.2.1 Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind metoda 

elementelor cheie – metoda normativă (CS/NS) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind 
metoda elementelor cheie – metoda normativă 

Pagina 1 din 4 

Structură Structură compusă în zonă neseismică Realizat de AM 
Data: 06/2021 

 
Document ref.  II.2.1 / CS/NS 

Exemplu: Proiectare unor elemente ale unei structuri compuse în zonă neseismică la 
acțiuni accidentale neidentificate utilizând metoda elementelor cheie – metoda 
normativă 

Manual de 
proiectare  
§ 5.4 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea împotriva acțiunilor accidentale 
neidentificate folosind metoda elementelor cheie. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare  
§ 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura CS/NS); 
• Încărcarea accidentală Ad (a se vedea secțiunile de mai jos). 

 

Combinații de încărcări pentru situația de proiectare accidentală 

Combinația de încărcări este: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 +	𝐴4  

EN 1990 
§6.4.3.3, Eq 
6.11b  

Definirea elementelor cheie  

În acest exemplu, sunt identificați ca elemente cheie stâlpii A, B și C. Conform (EN 1991-
1-7 2006), acțiunea de proiectare accidentală pentru verificarea elementelor cheie este 
o presiune de 34 kN/m2 aplicată în orice direcție (individual). Figura 84 prezintă stâlpii 
care se vor verifica prin metoda elementelor cheie. 

(EN 1991-1-7 
2006) 

 

      

Figura 84 Stâlpii incluși în verificări folosind metoda elementelor cheie – CS/NS 
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Calcule  

Încărcarea accidentală 𝐴4 = 34	
𝑘𝑁
𝑚5  

Lungimea stâlpului 𝑙( = 4	𝑚  

Înălțimea secțiunii 
transversale a stâlpului 
(Oțel; Compus) 

ℎ( = (364; 450)	𝑚𝑚 
 

Lățimea secțiunii 
transversale a stâlpului 
(Oțel; Compus) 

𝑏( = (371; 450)	𝑚𝑚 
 

Lățimea panoului prins pe 
stâlp 

𝑤= = 5	𝑚 

Ipoteză, 
această valoare 
nefiind 
precizată în EN 
1991-1-7 

Încărcarea concentrată (pe 
lățimea panoului) 

𝐹= = 𝐴4 . 𝑤=. 𝑙( = 34 × 5 × 4 = 680	𝑘𝑁  

Încărcarea concentrată (pe 
înălțimea secțiunii) (Oțel; 
Compus) 

𝐹+.K = 𝐴4 . ℎ( . 𝑙( = (34 × 364 × 106E × 4	; 34 × 450	
× 106E × 4 = (49.5	; 61.2)	𝑘𝑁 

 

Încărcarea concentrată (pe 
lățimea secțiunii) (Oțel; 
Compus) 

𝐹+.\ = 𝐴4 . 𝑤( . 𝑙(
= (34 × 371 × 106E × 4	; 	34 × 450
× 106E × 4 = (50.46	; 61.2)	𝑘𝑁 

 

Tabelul 39. Încărcări accidentale folosite pentru elementele cheie – Stâlpi din oțel – CS/NS 

Case Fdx (kN) Fdy (kN)  Case Fdx (kN) Fdy (kN) 
A.1 50.46 0  A.2 0 680 
B.1 50.46 0  B.2 0 680 
C.1 680 0  C.2 0 49.5 

 

 

Tabelul 40. Încărcări accidentale folosite pentru elementele cheie – Stâlpi compuși – CS/NS 

Case Fdx (kN) Fdy (kN)  Case Fdx (kN) Fdy (kN) 

A.1 61.2 0  A.2 0 680 

B.1 61.2 0  B.2 0 680 

C.1 680 0  C.2 0 61.2 

Analiza structurală 

 

Încărcările concentrate prezentate în Tabelul 39 sunt aplicate direct sub formă de 
încărcări orizontale în modelul numeric în SCIA® (model cu stâlpi din oțel) la mijlocul 
înălțimii fiecărui stâlp considerat element cheie (A, B și C), independent de-a lungul 
ambelor axe, luând în considerare combinația accidentală de încărcări. Aceasta 

 



Exemplu de calcul 
II.2.1 / CS/NS 

Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind metoda elementelor cheie 
metoda normativă – CS/NS 

Pagina 3 din 4 
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constituie o abordare conservativă. Alternativ, se poate lua în considerare redistribuirea 
efectivă a încărcării orizontale de la panou la stâlp atunci când se presupune că se aplică 
Ad pe panou sau se poate considera Ad ca o încărcare liniară aplicată de-a lungul înălțimii 
stâlpului în cealaltă direcție. 

În ceea ce privește stâlpii compuși, abordarea a fost similară cu cea pentru analiza de 
impact – exemplul de calcul I. 1.4 / CS / NS, folosind încărcările anterioare și programul 
A3C®. 

Rezultate  

Tabelul 41. Factori de utilizare și deplasări pentru stâlpii din oțel – elemente cheie– CS/NS 

Caz Secțiune 
Încărcare Reazem 

inferior 

Factor de 
utilizare (-) 

Deplasare 
laterală* 

S355 (mm) Fdx (kN) Fdy (kN) S355 S460 

A.1 HD 360x162 50.46 0 
Încastrat 0.39 0.28 0.7 
Articulat 0.39 0.28 0.8 

A.2 HD 360x162 0 680 
Încastrat 1.03 0.82 - 
Articulat 1.25 1.00 - 

B.1 HD 360x162 50.46 0 
Încastrat 0.22 0.16 0.7 
Articulat 0.23 0.17 0.8 

B.2 HD 360x162 0 680 
Încastrat 0.95 0.75 9.1 
Articulat 1.14 0.92 - 

C.1 HD 360x162 680 0 
Încastrat 0.68 0.54 5.0 
Articulat 0.83 0.65 8.1 

C.2 HD 360x162 0 49.5 
Încastrat 0.40 0.29 1.4 
Articulat 0.42 0.31 1.4 

* Deplasarea laterală este prezentată informativ, deoarece nu este necesară nicio 
verificare. 

Tabelul 42. Factori de utilizare și deplasări pentru stâlpii compuși – elemente cheie – CS/NS 

Caz 
Încărcare Reazem inferior 

și superior 
UF (-) 
S355 Fdx (kN) Fdy (kN) 

A.1 61.2 0 Articulat 0.42 
A.2 0 680 Articulat 2.29 
B.1 61.2 0 Articulat 0.24 
B.2 0 680 Articulat 1.84 
C.1 680 0 Articulat 1.34 
C.2 0 61.2 Articulat 0.40 

 

 

 

Detaliile stâlpilor compuși: 
• Secțiune de oțel - HE200M 
• Clasă de beton – C30/37 
• Armătură (A500) – φ20 mm / φ6 

mm 
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Concluzii  

• Stâlpi din oțel 

Rezultatele prezentate în Tabelul 41 arată că, pentru stâlpii din oțel pentru care se 
utilizează prinderi la bază încastrate, este atinsă rezistența la curgere (valoarea 1.03 
poate fi considerată admisibilă). 

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.4 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 

Atunci când prinderile la bază sunt articulate, această limită este depășită pentru cazurile 
A.2 și B.2. 

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.2 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 

• Stâlpi compuși oțel-beton 

În ceea ce privește stâlpii compuși, așa cum sunt prezentați în Tabelul 42, factorii de 
utilizare sunt considerabil mai mari, așa cum s-a explicat anterior pentru analiza la 
impactul (exemplul de calcul I. 1.4/CS/NS). 

În general, se poate observa că, pentru stâlpii din oțel, proiectarea standard duce la o 
capacitate suficientă pentru a rezista încărcărilor dezvoltate atunci când prinderea 
stâlpului la bază este încastrată. Cu toate acestea, stâlpii compuși prezintă rezultate mai 
slabe, datorită faptului că principala contribuție la rezistență va fi din secțiunea de oțel, 
care este substanțial mai mică decât cea utilizată pentru proiectarea standard a stâlpilor 
din oțel. 

După cum s-a arătat anterior, principala îmbunătățire care poate fi făcută este creșterea 
mărcii de oțel la S460; procedând astfel, factorii de utilizare ai stâlpilor sunt mai mici sau 
egali cu 1.0 pentru secțiunile de oțel standard. 

Pentru a îmbunătăți răspunsul elementului cheie sub efectul acțiunii Ad,, pot fi adoptate 
o serie de modificări: 

• Creșterea dimensiunii secțiunilor; 
• Proiectarea având în vedere condiții limită mai favorabile pentru noduri; 
• Pentru stâlpii compuși, ar putea fi avută în vedere și o combinație a soluțiilor 

anterioare.  

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.2 è 
Reproiectare 
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8.8.3 Metoda segmentării 
8.8.3.1 Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind metoda 

segmentării (SS/NS) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind 
metoda segmentării 

Pagina 1 din 1 

Structură Structură din oțel în zonă neseismică Realizat de F+W 
Data: 06/2021 

 
Document ref.  II.3.1 / SS/NS 

Exemplu: Proiectare unei structuri din oțel în zona neseismică la acțiuni accidentale 
neidentificate folosind metoda segmentării 

Manual de 
proiectare  
§ 5.5 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea împotriva acțiunilor accidentale 
neidentificate folosind metoda segmentării. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare  
§ 8.2. 

Observații 

Metoda segmentării (limite cu segmente slabe, limite cu segmente puternice) poate fi 
utilizată fie individual, fie în combinație cu alte măsuri (de exemplu, asigurarea unei 
suprarezistențe locale) sau metode de calcul (de exemplu, ALP). Atunci când rezultatele 
ALP indică necesitatea reproiectării, metoda segmentării poate fi utilizată ca soluție 
alternativă pentru a limita extinderea avariilor. 

În cazul unei clădiri cu înălțime redusă, de tipul celei prezentate în acest exemplu, se 
poate adopta o strategie de segmentare folosind limite cu segmente slabe. Rezultatele 
obținute prin aplicarea metodei analitice și a celei numerice au evidențiat faptul că 
nodurile cu eclise pe inimă și șuruburi calculate la SLU nu sunt capabile să reziste la 
forțele mari de întindere provenite din efectele de membrană atunci când se produce 
un scenariu de pierdere a stâlpului. Practic, aceste noduri acționează ca "siguranțe" în 
cazul pierderii unui stâlp, iar prăbușirea va fi limitată la zona direct afectată de pierderea 
stâlpului (limitare orizontală a avariei). În cazul în care răspunsul nodurilor este ductil, 
acestea vor dezvolta deformații mari înainte de colaps, prevenind astfel o cedare bruscă. 

 

Schema logică 
Figura 3 – 
Blocul C.4 
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8.8.4 Metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor 
8.8.4.1 Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind metoda ALP – 

metoda analitică (SS/NS) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind 
metoda ALP – metoda analitică 

Pagina 1 din 11 

Structură Structură din oțel în zonă neseismică Realizat de F+W 
Data: 06/2021 

 
Document ref.  II.4.1 / SS/NS 

Exemplu: Proiectare unei structuri din oțel în zonă neseismică la acțiuni accidentale 
neidentificate folosind metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor- metoda 
analitică 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea la acțiuni accidentale neidentificate 
folosind metoda căilor de încărcare alternative – metoda analitică. 

Manual de 
proiectare  
§ 5.3.2 

Datele generale ale structurii 

Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare  
§ 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura SS/NS); 

 

Combinații de încărcări pentru situația de proiectare accidentală 

Combinația de încărcări este: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿	 

EN 1990 
§6.4.3.3, Eq 
6.11b 

Definirea scenarii de pierdere a stâlpului 
• Scenariul 1 – pierderea stâlpului pentru locația B2 

 

Figura 85. Poziția stâlpului pierdut (stâlpul B2) 

 

Elementele de verificat 

• Grinzile B1/B3 – IPE550 
• Grinda C2w/C3w – IPE600 
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Ipoteze pentru noduri 

• Soluția 1: noduri simple 
• Soluția 2: noduri cu rezistență parțială 

 

Calcule 

Pentru acest exemplu se aplică metoda analitică simplificată pentru structurile cu 
diafragme orizontale prezentate în Secțiunea 5.3.2. 

 

• Soluția 1 – forțele de legătură pentru nodurile simple (Secțiunea 5.3.2.2) 

Procedura constă în rezolvarea sistemului de 4 ecuații, așa cum se arată în Figura 86. 

 
 

Figura 86. Sistemul de ecuații pentru metoda analitică utilizată pentru soluția cu noduri simple 

Grinda cu indexul 1 este IPE550, în timp ce grinda cu indexul 2 este IPE600. Forța inițială 
din stâlp Nini este calculată în exemplul în care este aplicată metoda numerică, luând în 
considerare combinația de încărcări pentru situația accidentală. 

Tabelul 43. Parametrii de intrare pentru metoda analitică în cazul soluției cu noduri simple – SS/NS 

Nini nst E A1 L0,1 A2 L0,2 
4078.51 kN 6 210000 MPa 134 cm2 12 m 156 cm2 8 m 

Prelucrând sistemul de ecuații și introducând valorile din Tabelul 43, prima ecuație poate 
fi scrisă pentru x = θ2 după cum urmează: 

 

Soluția acestei ecuații este x = θ2 = 0.05485 rad. Rezultatele pentru cele patru 
necunoscute sunt prezentate în Tabelul 44. 

Tabelul 44. Soluția sistemului de ecuații pentru metoda analitică în cazul scenariului 1 – SS/NS 

θ1 θ2 Tbeam,1 - IPE550 Tbeam,2 - IPE600 
0.03659 rad 0.05485 rad 1884 kN 4934 kN 

Observații 

• În comparație cu rezultatele metodei numerice – exemplul de calcul II.4.5 SS/NS, 
rezultatele obținute sunt cu aproximativ 8% mai mari (1741 kN pentru IPE550 și 
4565 kN pentru IPE600). Cu toate acestea, se știe că metoda analitică 
supraestimează forțele de întindere, astfel încât ordinea de mărime de aici este 
coerentă și validează forțele de întindere obținute prin metoda numerică. 

• Rezultatele indică faptul că o reproiectare a structurii pentru robustețe este 
necesară, deoarece nodurile nu sunt în măsură să susțină astfel de încărcări (a 
se vedea exemplul de calcul II.1.3/SS/NS). 
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• Soluția 2 – metoda alternativă folosind noduri cu rezistență parțială 

După cum se menționează în exemplul de calcul II.4.5 / SS / NS, nodurile cu rezistență 
parțială pot fi o alternativă bună la nodurile articulate pentru a crește robustețea 
structurii. Pentru a investiga acest lucru, nodurile grindă-stâlp cu șuruburi pe axa slabă a 
stâlpului (prinse pe inima stâlpului) vor fi înlocuite cu noduri cu placă de capăt egală. 
Toate aceste îmbinări au șuruburi M24 Gr. 10.9 și plăci de capăt cu grosimea de 15 mm, 
conform Figura 87. 

   
A1/A2 B1/B3 C2w/C3w 

Figura 87. Noduri cu rezistență parțială, cu placă de capăt egală folosite pentru metoda 
analitică – soluția 2 

Aceste noduri semi-rigide au fost proiectate pentru a rezista la forțele aferente SLU și 
posibila interacțiune N-V în șuruburi. Se precizează că, pentru nodurile grindă-stâlp cu 
șuruburi cu stalpul dispus după axa slabă, este necesară o piesă sudată pentru a 
reconstrui un nod de tip „axă maximă”, așa cum este ilustrat în Figura 88. 

 
Figura 88. Piesa sudată dispusă pe stâlp după axa slabă pentru noduri cu placă de capăt 

egală (poziția șuruburilor este aproximativă) 

Metoda analitică simplificată cu noduri cu rezistență parțială ia în considerare 
următoarele efecte (a se vedea secțiunea 5.3.2.3): 

- Contribuția din mecanismul plastic al grinzilor; 
- Contribuția plăcii; 
- Contribuția din efectul de arc. 

În cazul în care suma contribuțiilor de mai sus nu este suficientă, se pot dezvolta 
deformații mai mari și efectele de membrană în grinzi sunt activate în mod similar ca în 
cazul soluției cu noduri simple. Deoarece acest lucru necesită o capacitate de rotire mai 
mare în noduri, proiectarea pentru robustețe va fi realizată în acest caz, alternativ prin 
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optimizarea celor trei contribuții menționate mai sus, astfel încât să nu apară efecte de 
membrană. 

Contribuția plăcii 

Secțiunea transversală și proprietățile plăcii sunt prezentate în Figura 89 și în Tabelul 45. 

 
Figura 89. Secțiunea transversală a plăcii de beton 

Tabelul 45. Proprietățile plăcii de beton 

Clasa t c Oțel 

Asx 
(reazem 
superior 

și 
inferior) 

Asy  
(reazem 
superior 

și 
inferior) 

MRd 

(pozitiv/ 
negativ) 

Mod de 
cedare 

C30/37 20 
cm 

20 
mm 

B500S 3.93 
cm²/m 

3.93  
cm²/m 

26.9 
kNm 

Curgerea 
armăturilor 

 

Placa este proiectată pentru a îndeplini cerințele aferente SLS/SLU. Armătura de oțel 
este definită prin aria de armare minimă conform DIN EN 1992-1 Cap. 9. 

Pentru scenariul de pierdere a stâlpului considerat, sistemul static al plăcii de beton 
ilustrat în Figura 90 nu ține seama de vreo condiție de rezemare care provine din grinzile 
interioare. 

 
Figura 90. Sistemul static al plăcii de beton după pierderea stâlpului 

Încărcarea accidentală (1 x G + 0.5 x Q) de 6.5 kN/m² (prin neglijarea încărcărilor de pe 
fațadă) conduce la momente de încovoiere mari pentru care placa nu a fost proiectată 
să reziste, a se vedea Figura 91. 
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Figura 91. Momentul încovoietor din combinația accidentală de încărcări în placa de beton 

după pierderea stâlpului (MEd = -172.5 kNm) 

În consecință, placa de beton nu este capabilă să asigure singura robustețea structurii. 
Cu toate acestea, împreună cu alte efecte enumerate mai sus, placa poate contribui în 
continuare la asigurarea robusteții. Această contribuție este exprimată prin intermediul 
forței concentrate verticale Pslab (din punctul de deasupra stâlpului pierdut) necesară 
pentru dezvoltarea unui mecanism plastic. Deoarece modul de cedare al plăcii este ductil 
(curgerea armăturii din oțel), placa va fi capabil să mențină momentul plastic de-a lungul 
liniilor de curgere. 

Mecanismul plastic se obține conform metodei Johansen. Au fost investigate două 
modele de cedare: unul necircular și unul circular, ambele fiind ilustrate în următoarele 
figuri. 

 
Figura 92. Model de cedare necircular al mecanismului plastic 
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Figura 93. Model de cedare circular al mecanismului plastic 

Folosind principiul lucrului mecanic virtual, se obțin următoarele forțe: 

- Model necircular: 313.6 kN 
- Model circular: 330.4 kN 

Valoarea Npl,slab este dată de minimul valorilor de mai sus, adică, 313.6 kN. 

Mai multe detalii despre derivarea acestor valori din mecanismele plastice se găsesc în 
calculul detaliat și în (Vermeylen 2021). 

Contribuția mecanismului grinzii din oțel 

Datorită utilizării nodurilor cu rezistență parțială, poate fi calculată forța verticală 
aferentă dezvoltării unui mecanism plastic de grindă datorită formării articulațiilor 
plastice în noduri. 

Deoarece nodurile pe ambele direcții sunt cu rezistență parțială, această forță este dată 
de următoarea ecuație (adaptată din versiunea 1D), a se vedea Figura 94 pentru 
mecanismul ilustrat: 

𝑁=@ =
2.𝑀=@,C4,7

6 + 2.𝑀=@,C4,7
D

𝐿,,7
+
2.𝑀=@,C4,5

6 + 2.𝑀=@,C4,5
D

𝐿,,5
 

 
Figura 94. Mecanismul plastic de grindă ce se dezvoltă în grinzile cu noduri cu rezistență parțială 

Rezistențele la încovoiere pentru moment pozitiv și negativ sunt date în Tabelul 46. 

Tabelul 46. Rezistența la încovoiere a nodurilor cu rezistență parțială 

Nod B1/B3 Nod C2/C3 
Mpl,Rd,1

+ 

(pozitiv) 
Mpl,Rd,1

- 

(negativ) 
Mpl,Rd,2

+ 

(pozitiv) 
Mpl,Rd,2

- 

(negativ) 
306.1 kNm 224.7 kNm 416.6 kNm 305.6 kNm 
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Notă: Semnul momentul încovoietor este definit aici conform convenției de semn utilizate 
curent în Germania. 

Pe baza acestor valori, se obține o forță Npl egală cu 269 kN. 

Contribuția efectului de arc 

În analogie cu secțiunile anterioare, se calculează forța verticală concentrată Narch 
necesară pentru a depăși efectul de arc. 

Efectele de arc sunt activate dacă rezistența nu este condiționată de rezistența la 
compresiune a oricăreia dintre componentele activate a sistemului. Cu alte cuvinte, 
efectele de arc sunt activate dacă modul de cedare a planșeului nu este dat de o 
componentă în compresiune (adică un nod sau o grindă). În aceste condiții, poate fi 
mobilizat efectul de arc în grinzile părții direct afectate, imediat ce s-a format 
mecanismul plastic. Tabelul următor prezintă modurile de cedare ale nodurilor în cauză. 

Tabelul 47. Moduri de cedare ale nodurilor cu rezistență parțială 

Nod Pozitiv / negativ Mod de cedare 
B1/B3 pozitiv (+) Inima stâlpului solicitată la compresiune 
B1/B3 negativ (-) Inima stâlpului solicitată la compresiune 
C2/C3 pozitiv (+) Inima stâlpului solicitată la compresiune 
C2/C3 negativ (-) Inima stâlpului solicitată la compresiune 

Deoarece toate nodurile cedează în compresiune, nu poate fi activat niciun efect de arc, 
astfel încât Narch = 0 kN. 

Verificarea structurii cu noduri cu rezistență parțială 

Contribuția plăcii, mecanismul grinzii și efectul de arc pot fi cumulate, deoarece activarea 
lor necesită capacități limitate de deformare. Rezistența totală este: 

𝑁 = 𝑁+@1"	 +𝑁=@ +𝑁1)(K = 313.6 + 269.0 + 0.0 = 	582.6	𝑘𝑁 

Acțiunea verticală aplicată la pierderea stâlpului este egală cu forța axială verticală din 
stâlpii interiori și a fost estimată la 694.2 kN. Deoarece suma rezistențelor tuturor 
contribuțiilor de mai sus este mai mică decât forța axială verticală, structura nu poate fi 
considerată robustă. 

Aceasta înseamnă că, odată cu apariția forțelor de membrană Nmembrane în grinzi, se vor 
înregistra deplasări verticale semnificative în partea direct afectată. Astfel de forțe de 
membrană nu pot fi cumulate cu contribuțiile care provin din placă și din efectele de arc, 
deoarece acestea dispar odată ce sunt atinse deformații mari. 

Contribuția Nmembrane necesită adoptarea unor metode avansate de proiectare datorită 
interacțiunii N-M în noduri. Această contribuție necesită capacități semnificative de 
deformare la nivelul nodurilor cu rezistență parțială. În astfel de situații, nivelurile 
necesare ale capacităților de deformare nu sunt realizabile în majoritatea cazurilor, 
astfel încât această contribuție nu va fi evaluată aici. 
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După cum s-a menționat deja mai sus, pentru a considera formarea articulațiilor plastice 
la nivelul nodurilor, sunt necesare noduri ductile (noduri cu moduri ductile de cedare). 
Modul de cedare al nodurilor este dat de inima stâlpului solicitată la compresiune sub 
efectul momentului încovoietor. Deoarece această componentă nu este considerată 
ductilă, aceste noduri trebuie să fie reproiectate. Acest lucru va fi evaluat prin 
reproiectarea robusteții în secțiunea următoare. 

Reproiectarea structurii cu noduri cu rezistență parțială 

Înainte de a efectua reproiectarea, trebuie remarcat faptul că utilizarea nodurilor semi-
rigide modifică distribuția forțelor interne în structură. Acest lucru conduce la deformații 
mai mici ale grinzii la SLS, astfel încât se pot utiliza secțiuni transversale mai mici ale 
grinzii. Dar vor apărea in schimb momente încovoietoare în stâlpi, astfel încât vor fi 
necesare secțiuni transversale mai mari ale stâlpului. Cu toate acestea, pentru clădirile 
obișnuite, secțiunile transversale ale stâlpului nu trebuie modificate din cauza condițiilor 
suplimentare de siguranță care provin din rigiditățile îmbinărilor dintre grindă și stâlpi. 
În cadrul acestui exemplu de calcul, structura din oțel a fost păstrată neschimbată 
(structura proiectată cu forțele interne obținute din modelul cu noduri articulate). 
Modelarea nodurilor semi-rigide ca articulații este o ipoteză validă și sigură în cazul în 
care aceste articulații au destulă ductilitate și capacitate de rotire. 

Există mai multe moduri de a îndeplini cerințele de robustețe, cum ar fi: 

- Reproiectarea plăcii pentru a crește contribuția mecanismul plăcii; 
- Consolidarea nodurilor pe una sau ambele direcții pentru a crește contribuția 

mecanismului grinzii; 
- Consolidarea componentelor solicitate la compresiune pentru a activa efectul 

de arc. 

În practică, pentru a permite dezvoltarea efectului de arc, nodurile C2/C3 se modifică 
așa cum se arată în figura următoare (Figura 95). 

  
Figura 95. Reproiectarea nodului C2/C3 pentru a îndeplini cerințele de robustețe 

Modificările propuse sunt următoarele: 

- Dispunerea de plăci de continuitate pe stâlp (aceeași grosime ca și tălpile grinzii); 
- Dispunerea de plăci suplimentare pe inimă; 
- Redistribuirea poziției șuruburilor; 
- Sudurile de la talpă schimbate de la 6 la 7 mm. 
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Plăcile de continuitate de pe stâlp si cele suplimentare pe inimă au rolul de a permite 
activarea efectului de arc (a se vedea mai jos). Este de reținut că trebuie respectate 
normele specifice din EN 1993-1-8 pentru a se ține seama în calculul nodului de plăcile 
suplimentare de pe inimă. Deoarece distribuția momentelor încovoietoare negative și 
pozitive joacă un rol important în mecanismul de grindă și în efectul de arc, dispunerea 
nesimetrică a șuruburilor a fost modificată în una simetrică. Șuruburile M27 (în loc de 
M24) au fost alese pentru a asigura capacitatea la forță tăietoare la SLU. În cele din urmă, 
sudurile de pe tălpi au fost crescute pentru a evita problemele de ductilitate. 

Modificările nodului B1/B3 sunt necesare pentru a crește contribuția mecanismului de 
grindă și pentru a îndeplini cerințele de robustețe. 

  
Figura 96. Reproiectarea nodului B1/B3 pentru a îndeplini criteriile de robustețe 

Modificările sunt următoarele: 

- Dispunerea de plăci de continuitate pe stâlp (aceeași grosime ca și tălpile grinzii); 
- Grosimea plăcii de capăt modificată de la 15 la 20 mm; 
- Sudurile de la talpă schimbate de la 6 la 7 mm. 

Aceste modificări permit creșterea rezistenței la încovoiere a nodului și, astfel, a 
mecanismului de grindă. Dispunerea șuruburilor rămâne neschimbată. 

a) Contribuția plăcii 

Deoarece nu au fost efectuate modificări la placă, contribuția acestei componente 
rămâne neschimbată (Nslab = 313.6 kN). 

b) Contribuția mecanismului de grindă 

Rezistența la moment încovoietor pozitiv și negativ a nodurilor reproiectate este dată în 
tabelul de mai jos. 

Tabelul 48. Rezistența la încovoiere a nodurilor B1/B3 și C2/C3 

Nod B1/B3 Nod C2/C3 

Mpl,Rd,1
+ 

(pozitiv) 
Mpl,Rd,1

- 

(negativ) 
Mpl,Rd,2

+ 

(pozitiv) 
Mpl,Rd,2

- 

(negativ) 

368.9 kNm 285.4 kNm 451.3 kNm 451.3 kNm 
CWS CWS EPB EPB 
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Din aceste valori rezultă o valoare a Npl egală cu 334.7 kN. 

c) Contribuția efectului de arc 

În cadrul acestui exemplu este reprezentat doar efectul de arc care provine de la cadrul 
scurt (IPE600 cu nodurile C2/C3), după cum este ilustrat în cele două vederi din Figura 
97. 

 
Figura 97. Model aplicat pentru efectul de arc 

Într-adevăr, nu există nicio contribuție provenind din cealaltă direcție deoarece modul 
de cedare al nodurilor B1 / B3 este dat de inima stâlpului solicitată la forfecare. Acest 
lucru înseamnă că, odată ce rezistența la încovoiere a acestor noduri este atinsă, nu 
există nicio modalitate de a crește forțele de întindere în rândurile de șuruburi pentru a 
contribui la un efect de arc suplimentar. 

Pentru nodul C2/C3 reproiectat, modul de cedare este dat de placa de capăt solicitată 
la încovoiere, iar proprietățile principale ale nodului sunt enumerate în tabelul de mai 
jos. Deoarece nodul este acum simetric, valorile pentru moment pozitiv și negativ sunt 
identice. 

Tabelul 49. Proprietățile nodului C2/C3  

Rezistența la încovoiere MRd 451.3 kNm 
Rigiditatea inițială la rotire Sj,ini 114000 kNm/rad 
Suma forțelor de întindere în 
rândurile de șuruburi 

Ft 1369.4 kN 

Coeficientul de rigiditate pentru 
BFC 

k7 + ∞ 

Coeficientul de rigiditate pentru 
CWS 

k1 9.461 mm 

Coeficientul de rigiditate pentru 
BFC 

k2 + ∞ 

Rezistența la compresiune Fc 1783 kN 
De reținut că rezistența la compresiune a nodului este guvernată de inima stâlpului 
solicitată la forfecare. 

Rezultatele intermediare sunt prezentate în tabelul de mai jos. Mai multe detalii 
despre această metodă se pot obține din Raportul D2.2 al proiectului FAILNOMORE, 
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disponibil gratuit pe site-ul proiectului. Un calcul similar poate fi găsit și în (Vermeylen 
2021) pentru alți parametri de intrare. 

Au fost considerate următoarele ipoteze: 

- Deoarece IAP este realizată din diafragme, deplasarea laterală a acesteia a fost 
neglijată; 

- Deoarece nodurile C2 și C3 sunt similare, ele au fost considerate identice din 
punct de vedere al rigidității și rezistenței. 

Tabelul 50. Parametrii metodei efectului de arc 

Deplasarea verticală a grinzii Δbeam 36.9 mm 
Deplasarea verticală datorită rotirii nodurilor Δjoints 63.3 mm 
Deplasarea verticală totală datorită mecanismului de 
grindă 

Δpl 100.3 mm 

Suma forțelor de întindere în nod când se formează 
mecanismul 

Ft 1369.4 kN 

Rigiditatea efectivă la compresiune a nodului keff,c 9.461 mm 
Scurtarea elastică a nodului solicitat la compresiune δc,el 0.689 mm 
Lungimea barei comprimate când se formează 
mecanismul plastic 

LD 8017.0 mm 

Rezistența la compresiune a nodului Fc 1783 kN 
Scurtarea plastică a nodului solicitat la compresiune în 
momentul cedării 

δc,pl 0.897 mm 

Înclinarea barei comprimate în momentul cedării θ 0.062 rad 
Rezistența barei comprimate la flambaj Nb,Rd 231.7 kN 

Din aceste valori se obține o forță Narch egală cu 51.0 kN. 

Această contribuție poate fi cumulată cu cele care provin de la mecanismele de grindă și 
cel plastic de placă, deoarece activarea acestui efect de arc a necesitat capacități limitate 
de deformare. 

Cumulând toate contribuțiile de mai sus, rezistența totală este: 

𝑁 = 𝑁+@1"	 +𝑁=@ +𝑁1)(K = 313.6 + 334.7 + 51.0 = 	699.3	𝑘𝑁 

Rezistența este acum mai mare decât forța axială verticală de 694.2 kN, astfel încât 
structura reproiectată poată fi acum considerată robustă. 

După cum se menționează în exemplul de calcul II.4.5 SS/NS, în urma pierderii stâlpului 
forțele axiale din stâlpii adiacenți DAP sunt în creștere, dar rămân mai mici decât forțele 
axiale asociate stării limită SLU. Prin urmare, având în vedere că aceeași combinație de 
încărcări a fost luată în considerare în exemplul actual, este rezonabil presupunerea că 
flambajul acestor stâlpi nu va avea loc, iar robustețea structurii nu va fi afectată de acest 
mod de cedare. 
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8.8.4.2 Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind metoda ALP –- 
estimarea simplificată a răspunsului dinamic (SS/S) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind 
metoda ALP – evaluarea simplificată a răspunsului dinamic 

Pagina 1 din 3 

Structură Structură din oțel în zonă seismică Realizat de UPT 
Data: 06/2021 

 
Document ref.  II.4.2 / SS/S 

Exemplu: Proiectare unei structuri din oțel în zonă seismică la acțiuni accidentale 
neidentificate folosind metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor - evaluarea 
simplificată a răspunsului dinamic  

Manual de 
proiectare  
§ 5.3.3 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea împotriva acțiunilor accidentale 
neidentificate folosind metoda simplificată pentru a evalua răspunsul dinamic pentru un 
scenariu de pierdere a stâlpului. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare  
§ 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura SS/S); 
• Nu este luată în considerare nicio acțiune accidentală specifică. 

 

Combinații de încărcări pentru situația de proiectare accidentală 

Combinația de încărcări este: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿 

EN 1990 
§6.4.3.3, Eq 
6.11b 

Definirea ipotezelor de calcul 

Metoda numerică simplificată adoptată pentru exemplul curent permite stabilirea 
cerinței maxime de ductilitate și verificarea raportului cerință/capacitate. Cu toate 
acestea, pentru determinarea răspunsului structurii pentru un scenariu de pierdere a 
stâlpului a fost efectuată o analiză statică neliniară. În consecință, a fost determinat 
răspunsul pseudo-static folosind echilibrul energetic dintre lucrul mecanic efectuat de 
încărcare și energia internă stocată. 

 

Scenariu de pierdere a stâlpului 
 
Scenariului este prezentat în Figura 98; stâlpul pierdut se află la parter. 
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Figura 98. Scenariul de pierdere a stâlpului  – ALP -metoda simplificată – SS/S 

 

 

Analiza structurală 

Pentru aplicarea acestei metode a fost efectuată o analiză statică neliniară 3D folosind 
programul SAP2000. Încărcarea gravitațională a fost atribuită în funcție de combinația 
menționată anterior. Încărcarea gravitațională a fost aplicată numai pe zona legată de 
stâlp – două cadre marginale pe direcția X și un cadru pe direcția Y. Analiza a fost condusă 
în control de deplasare pana la până la cedare. 

Neliniaritățile geometrice și de material (articulațiile plastice) au fost luate în considerare 
în analiză. 

Curba forță-deplasare rezultată din analiza statică neliniară pentru scenariul C1 este prezentată 
în Figura 99 (curba PD). Pe axa verticală, forța a fost normalizată cu ajutorul multiplicatorului 
încărcarii gravitaționale λ (λ = 1 pentru o încărcare obținută din 1.0 DL + 0.5 LL).   

După efectuarea echilibrului energetic (Izzuddin et al. 2008), curba pseudo-statică a fost 
determinată și figurata comparativ cu forță-deplasare rezultată din analiza statică 
neliniară (Figura 99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

See Section 
§5.3.5 

Rezultate  

Curba pseudo-statică prezentată în Figura 99 arata ca, pentru λ=1, se dezvoltă deformații 
plastice dar acestea sunt reduse. 

	
Figura 99 Curba multiplicator normalizat al forței - deplasare verticală din analiza statică 

neliniară și analiza pseudo-statică – ALP – metoda numerică simplificată – SS/S. 
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Concluzii  

• Pentru scenariul de eliminare a stâlpului considerat, structura are capacitatea 
de rezistență și ductilitatea cerute pentru a dezvolta căi alternative de transfer 
al încărcărilor și pentru a evita colapsul progresiv. 

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.4 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 

• Metoda numerică simplificată bazată pe o analiză statică neliniară oferă o 
evaluare practică a cerinței de ductilitate pentru proiectarea la colaps progresiv. 
În comparație cu analiza numerică completă, procedura este mai orientată spre 
practică și poate fi mai ușor de utilizat. Chiar daca analiza dinamică neliniară 
conduce la rezultate mai precise (amplificarea dinamică a încărcării este 
considerată implicit), rezultatele furnizate prin aceasta metodă pot fi 
comparabile. 
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8.8.4.3 Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind metoda ALP – 
metoda numerică completă (SS/S) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind 
metoda ALP – metoda numerică completă 

Pagina 1 din 6 

Structură Structură din oțel în zonă seismică Realizat de UPT 
Data: 06/2021 

 
Document ref.  II.4.3 / SS/S 

Exemplu: Proiectare unei structuri din oțel în zonă seismică la acțiuni accidentale 
neidentificate folosind metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor – metoda 
numerică completă 

Manual de 
proiectare  
§5.3.4 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea împotriva acțiunilor accidentale 
neidentificate folosind metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor și analiza 
dinamică neliniară. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare § 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura SS/S); 
• Nu este luată în considerare nicio acțiune accidentală specifică. 

 

Combinații de încărcări pentru situația de proiectare accidentală 

Combinația de încărcări este: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿 

Notă: Această combinație este valabilă numai pentru analiza dinamică, deoarece 
efectele dinamice cauzate de pierderea stâlpului sunt considerate implicit prin 
intermediul parametrului - durata eliminării stâlpului - . 

EN 1990 
§6.4.3.3, Eq 
6.11b 

Definirea scenariilor de pierdere a stâlpilor  

Scenariile luate în considerare sunt prezentate în Figura 100. 

	

	
Figura 100. Vedere izometrică a structurii (stânga) și locațiile stâlpilor pierduți pentru ALP – 

metoda numerică completă – SS/S. 
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Analiza structurală 

Obiectivul acestei analize este de a evalua comportarea clădirii în cazul unei situații 
accidentale (eliminarea stâlpului). Calculele se fac folosind programul ELS (Extreme 
Loading for Structures) și un model 3D complet al structurii. 

Detalii despre modelul numeric sunt prezentate în exemplul de calcul I.1.3/CS/S. 
Modelul a fost calibrat în raport cu teste experimentale relevante. Încărcările 
gravitaționale au fost calculate utilizând combinația de acțiuni definită mai sus și au fost 
aplicate pe toate nivelurile. 

Analiză: 

• Primul pas: încărcările gravitaționale sunt aplicate pe planșeele de la fiecare 
nivel folosind o analiză statică 

• Al doilea pas: este eliminat stâlpul, durata de eliminare fiind de 0.001 secunde. 

Rezultate 

Figura 101 prezintă curbele deplasare verticală - timp pentru fiecare scenariu de 
eliminare a stâlpului. După cum se poate observa, pentru cazul C4, eliminarea stâlpului 
provoacă colapsul progresiv pe întreaga zonă afectată - vezi Figura 102. 

Pentru cazurile C/D1, D1, D2, D3, D4, structura are capacitatea de a rezista colapsului 
progresiv. Figura 103 prezintă forma deformată în cazul scenariului de eliminare a 
stâlpului D2. Deformațiile sunt mici, iar rezistența se bazează pe capacitatea la 
încovoiere (vezi Figura 104 și Figura 105), fără inițierea acțiunii catenare în grinzi (vezi 
Figura 106). 

 
Figura 101. Curbele deplasare verticală - timp pentru stâlpii eliminați 
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Figura 102. Mod de cedare pentru scenariul C4 de eliminare a stâlpului 	

 
Figura 103. Forma deformată a structurii în cazul scenariului de eliminare a stâlpului D2 

(deplasarea verticală este data in m) 

	
Figura 104. Diagrama de moment încovoietor înainte de eliminarea stâlpului D2 [tf·m]	
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Figura 105. Diagrama de moment încovoietor după eliminarea stâlpului D2 [tf·m]	

	 	
Figura 106. Diagrama de forță axială înainte (stânga) și după eliminarea stâlpului D2 

(dreapta) [tf]	

Rezultatele prezentate mai sus au fost obținute utilizând un nivel al încărcării 
gravitaționale calculat cu relația: DL + 0.5×LL (adică λ = 1). Pentru evaluarea rezervei de 
rezistență împotriva colapsului progresiv în cazurile C/D1, D1, D2, D3, D4, au fost 
majorate încărcările gravitaționale cu ajutorul multiplicatorului de încărcare 
gravitațională λ. Apoi, stâlpii au fost eliminați folosind procedura descrisă mai sus. 

În cele ce urmează, sunt discutate doar rezultatele pentru scenariul D4. După cum se 
poate observa din Figura 107, colapsul progresiv este inițiat pentru λ = 1.4 din cauza 
cedării nodurilor grindă-stâlp pentru grinzile cu secțiune IPE600. 

 
Figura 107. Curbele deplasare verticală - timp pentru scenariul D4 la diferite valori ale 

multiplicatorului de încărcare gravitațională λ 
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Figura 108. Cedarea nodurilor grindă-stâlp declanșează colapsul progresiv (scenariul D4, λ = 
1.4) 

Observații 

• În cazul eliminării stâlpului C4, unde toate grinzile adiacente sunt articulate, 
structura nu are capacitatea de a susține încărcările aplicate, astfel că se 
declanșează colapsul progresiv. Structura trebuie reproiectată; 

• Toate celelalte scenarii au ca rezultat un răspuns sigur al structurii (se dezvoltă 
deformații plastice, dar colapsul progresiv este prevenit); 

• În cazul în care pe structură sunt prezente încărcări gravitaționale mai mari, se 
poate declanșa colapsul progresiv, a se vedea cazul D4, λ = 1.4. 
 

Reproiectarea se poate face folosind diferite strategii. Cea mai eficientă strategie se 
bazează pe activarea forțelor catenare în grinzi. Având în vedere că punctul slab este 
capacitatea îmbinării dintre grindă și stâlp, strategia de întărire trebuie să implice 
consolidarea îmbinării, atât pentru moment pozitiv cât și negativ. Efectele acestei 
consolidări sunt ilustrate mai jos pentru cazul de pierdere a stâlpului D4. 

• Rezultatele îmbunătățirii configurației îmbinării 

Pentru a compara eficiența intervenției, se efectuează o analiză statică neliniară pe 
structura cu îmbinările inițiale și o analiză pe structura cu îmbinările rigidizate (EPS). 

În primul pas al analizei este eliminat stâlpul D4, după care încărcarea gravitațională pe 
fiecare nivel este majorată până la atingerea cedării, obținând așa-numita curbă de 
capacitate. Figura 109 (stânga) prezintă comparativ curbele de capacitate înainte și 
după consolidarea îmbinării (EP vs. EPS pentru scenariul D4). După cum se poate vedea, 
îmbinarea nerigidizată are o capacitate limitată de deformare și cedează înainte de 
dezvoltarea oricărei acțiuni catenare în grinzi. Îmbinările rigidizate au o rezistență mai 
mare decât grinda. Acestea sunt îmbinări cu rezistență totală și deformația plastică se 
dezvoltă la capetele grinzii și nu în îmbinări (a se vedea Figura 110). Acest lucru permite 
o creștere semnificativă a capacității, parțial prin creșterea rezistenței la încovoiere, dar 
mai ales prin dezvoltarea acțiunii catenare. 

În Figura 109 (dreapta) sunt comparate rezultatele obținute din analiza numerică cu 
relația deformație-încărcare din EC8 prezentată în anexa L a prEN 1998-1-2:2019.3. 
După cum se poate observa, îmbinarea EPS are o rezervă mare de capacitate. Prin 



Exemplu de calcul 
II.4.3 / SS/S 

Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind ALP – metoda numerică 
completă – SS/S 
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urmare, utilizarea unor criterii de acceptare bazate pe cele seismice (EC8) poate fi 
destul de conservativă; situațiile de eliminare a stâlpului în care grinzile principale 
adiacente au legături continue au ca rezultat deplasări verticale reduse. 

  

Figura 109. Curbele rezultate din analiza statică neliniară pentru structură (stânga) și pentru 
un cadru cu un nivel (dreapta) 

  
Figura 110. Structura cu EPS: deformațiile specifice înainte de cedare (stânga) și detaliu cu 

nodul deformat (dreapta) 
 

Concluzii  

• Pierderea stâlpului perimetral nu duce la propagarea avariilor astfel că structura 
are capacitatea de a rezista pierderii stâlpului. Stâlpii perimetrali asigură 
dezvoltarea unor căi alternative de transfer al încărcărilor și permit 
redistribuirea încărcărilor pentru un multiplicator al încărcării gravitaționale λ=1, 
având o rezistența aproape dublă față de încărcarea aplicată. 

• Atunci când pierderea stâlpului afectează cadrul perimetral proiectat să reziste 
la acțiunea seismică, avarierea este limitată la zona direct afectată, iar colapsul 
progresiv este împiedicat. 

• Atunci când pierderea stâlpului afectează cadrele interioare, la care grinzile sunt 
articulate (B4 și C4), avaria se propagă iar colapsul progresiv se dezvoltă pe 
întreaga zonă afectată. Îmbinările articulate nu pot rezista solicitărilor mari din 
forță axială rezultate în urma pierderii stâlpului. Pentru a limita avariile și pentru 
a preveni colapsul progresiv, alternativele la consolidarea îmbinării articulate 
(care pot fi însă dificil de realizat) sunt: 

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.4 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 

- utilizarea îmbinărilor rezistente la moment în loc de îmbinări articulate 
(reproiectare); 
- utilizarea acțiunii compuse a grinzii cu placa de beton (vezi exemplul de calcul 
II.4.4 / CS / S); 
- stâlpii proiectați ca elemente cheie; 
- hazardul care conduce la pierderea stâlpului redus sau eliminat. 

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.4 è 
C.2 
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8.8.4.4 Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind metoda ALP – 
metoda numerică completă (CS/S) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind 
metoda ALP – metoda numerică completă 

Pagina 1 din 3 

Structură Structură compusă în zonă seismică Realizat de UPT 
Data: 06/2021 

 
Document ref.  II.4.4 / CS/S 

Exemplu: Proiectare unei structuri compuse în zonă seismică la acțiuni accidentale 
neidentificate folosind metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor – metoda 
numerică completă 

Manual de 
proiectare  
§5.3.4 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea împotriva acțiunilor accidentale 
neidentificate folosind metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor și analiza 
dinamică neliniară. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare  
§ 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura CS/S); 
• Nu este luată în considerare nicio acțiune accidentală specifică. 

 

Combinații de încărcări pentru situația de proiectare accidentală 

Combinația de încărcări este: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿 

EN 1990 
§6.4.3.3, Eq 
6.11b 

Definirea scenariilor de eliminare a stâlpilor 

Sunt utilizate aceleași scenarii ca și în cazul exemplului de calcul II.4.3/SS/S, vezi Figura 
111. 

 

 
Figura 111. Vedere izometrică a structurii (stânga) și locația stâlpilor eliminați pentru ALP – 

metoda numerică completă (dreapta )– CS/S 
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Analiză structurală 

Ipotezele de modelare și procedura de analiză urmează aceiași pași cu cei prezentați în 
exemplul de calcul II.4.3/SS/S. Singurele diferențe sunt adăugarea plăcii de beton (beton 
și armătură) și a interacțiunii cu structura de oțel (conectori de forfecare). Detalii sunt 
prezentate în Tabelul 12. De menționat este că structura din oțel (elemente și îmbinări) 
este aceeași ca și în cazul structurii din oțel simple - SS/S. 

 

Rezultate 

Rezultatele NDP arată că structura CS/S are capacitatea de a rezista colapsului progresiv 
pentru toate scenariile de eliminare a unui stâlp, inclusiv scenariul C4, care s-a dovedit a 
fi critic pentru structura SS/S. Figura 112a arată comparativ curbele forță-deplasare 
pentru CS/S și SS/S în cazul scenariului C4, pentru un coeficient de încărcare 
gravitațională λ = 1. Figura 112b arată forma deformată pentru CS/S. Structura prezintă 
deformații plastice reduse în elementele din oțel și in plăcile de beton din zona afectată 
de pierderea stâlpului – a se vedea Figura 112c,d. 

  
a) b) 

 

 
 
 
 

 

c) d) 
Figura 112. Rezultatele pentru CS/S și scenariul C4: a) forță verticală - deplasare verticală 

pentru CS/S și SS/S; b) vedere izometrică a structurii deformate; c) vedere a unui nivel curent 
cu deformațiile plăcii de beton (partea inferioară); d) deformații în elementele de oțel din 

cadrul C/ 3-5 
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Concluzii 

• Interacțiunea dintre cadrul din oțel și placa de beton oferă o capacitate 
suplimentară de a rezista pierderii stâlpului fără dezvoltarea colapsului 
progresiv. 

• Interacțiunea betonului cu oțelul este benefică în special pentru cadrele la care 
grinzile sunt articulate, deoarece cerința de forță axială în grinzi pentru a permite 
dezvoltarea acțiunii catenare poate fi excesivă. 

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.4 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 
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8.8.4.5 Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind metoda ALP – 
metoda numerică completă (SS/NS) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind 
metoda ALP – metoda numerică completă 

Pagina 1 din 11 

Structură Structură din oțel în zonă neseismică Realizat de F+W 
Data: 06/2021 

 
Document ref.  II.4.5 / SS/NS 

Exemplu: Proiectare unei structuri din oțel în zonă seismică la acțiuni accidentale 
neidentificate folosind metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor – metoda 
numerică completă 

Manual de 
proiectare  
§5.3.4 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea împotriva acțiunilor accidentale 
neidentificate folosind metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor și a metodei 
numerice complete. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 
• Pentru proprietățile inițiale ale nodurilor, a se vedea exemplul de calcul II.4.1 / 

SS/NS. 

 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura SS/NS); 
• Nu este luată în considerare nicio acțiune accidentală specifică. 

 

Combinații de încărcări pentru situația de proiectare accidentală 

Combinația de încărcări este: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿 

EN 1990 
§6.4.3.3, Eq 
6.11b 

Definirea scenariilor de eliminare a stâlpilor 

Pentru acest exemplu de calcul sunt luate în considerare trei posibile scenarii de pierdere 
a stâlpului: 

• Scenariul 1: Pierderea stâlpului interior la nivelul 0; 
• Scenariul 2: Pierderea stâlpului perimetral la nivelul 0; 
• Scenariul 3: Pierderea stâlpului interior deasupra îmbinării de continuitate a 

stâlpului. 

Aceste 3 scenarii sunt ilustrate în Figura 113 (stâlpul pierdut este evidențiat cu roșu). 

   
Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 

Figura 113. Scenarii investigate de pierdere a stâlpului folosind ALP – metoda numerică 
completă – SS/NS 

 

 



 

194 

Observații 

Acest exemplu ilustrează 3 scenarii de pierdere a stâlpului. Cu toate acestea, în cazul 
aplicării în practică, pot fi necesare și alte scenarii de pierdere a stâlpului (a se vedea 
secțiunea 5.2). Prin urmare, este responsabilitatea inginerului să definească ce scenarii 
ar putea fi posibile și care dintre ele sunt cele mai relevante pentru proiectarea pentru 
robustețe a structurii. 

 

(DoD 2008) 

Analiza structurală 

Metoda numerică completă va fi utilizată folosind modelul cu elemente finite dezvoltat 
pentru proiectarea la SLU / SLS a structurii. În primul pas este eliminat un stâlp, care 
conduce la dezvoltarea efectului de membrană în legături, după care se verifică 
rezistența legăturilor (elemente și articulații) la aceste forțe de întindere. 

• Metodologie și ipoteze: 

Analiza cu elemente finite se realizează cu ajutorul algoritmului Newton-Raphson care 
permite integrarea deformațiilor mari. Deoarece acest lucru poate duce la pierderea 
stabilității grinzilor prin răsucire-încovoiere, fenomen care nu poate apărea în realitate 
deoarece acestea sunt prinse de planșeu, se previne apariția acestei instabilități prin 
creșterea artificială a rigidității la torsiune a grinzilor. 

Observații 

• Chiar dacă pot apărea deformații plastice în urma pierderii stâlpului, nu au fost 
luate în considerare neliniaritățile de material (plasticizarea).  

Pentru a asigura convergența algoritmului, scenariul de pierdere a stâlpului este modelat 
după cum urmează: 

• În primul pas, structura este analizată fără niciun stâlp pierdut în combinația de 
încărcări pentru situația de proiectare accidentală. Astfel, se obține forța reală 
de compresiune în stâlpul ce va fi înlăturat; 

• în pasul doi, la nodul superior al stâlpului care urmează să fie înlăturat este 
aplicată forța rezultată din pasul 1, iar stâlpul este îndepărtat (această forță 
înlocuiește stâlpul); 

• Ultimul pas simulează pierderea stâlpului: o forță de aceeași magnitudine cu cea 
aplicată în pasul anterior, dar în direcție opusă, este aplicată treptat la același 
nod. Pentru asigurarea convergenței, sunt utilizați pași de încărcare de 0.025. La 
sfârșitul analizei, sistemul static corespunde unei pierderi complete a stâlpului. 
De reținut este că efectele dinamice cauzate de pierderea stâlpului nu sunt luate 
în considerare în acest exemplu de calcul. 

Pentru a evita orice acțiune compusă între placa de beton si structura din oțel, dar fără 
neglijarea efectului de diafragmă (efect de șaibă rigidă), modelele cu placă trebuie 
adaptate pentru scenariile de pierdere a stâlpului după cum se prezintă în Figura 114. 
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Structura fără stalp 
pierdut 

Scenariul 1 și 3 Scenariul 2 

Figura 114. Tiparul elementelor de cuplare pentru modelarea diafragmei pentru diverse 
scenarii de pierdere a stâlpului 

Forțe de legătură și deformații: 

Rezultatele pentru toate scenariile de pierdere a stâlpului sunt ilustrate în următoarele 
figuri.  

• Scenariul 1: : Pierderea stâlpului interior la etajul 0 (Figura 115 până la Figura 
119) 

 
Figura 115. Sistem deformat (partea direct afectată) după pierderea stâlpului (scenariul 1) 

 
Figura 116. Diagramă de forțe axiale în grinzile IPE550 după pierderea stâlpului (scenariul 1) 

X

In Z-direction

X

In Z-directionCO165: Column loss simulation
Increment: 40 - 1.000

X

In Z-direction

Z

XY

IsometricCO165: Column loss simulation
Global Deformations u [mm]
Increment: 40 - 1.000

Factor of deformations: 15.00
Max u: 424.0, Min u: 0.0 [mm]

-477.68

1677.61

-961.03

1681.55

-1445.07

1689.90

-1930.13

1702.45

-2416.57

-6.70

1670.82

1718.99

-2904.78

-20.52

1674.95

1740.59

-2910.15

-30.04

1683.15

-38.93

1695.61

-781.56

-40.29

1677.46

1712.59

-1572.85

-31.43

1681.76

1733.67

-2364.57

-0.92

-0.01

-2369.33 1689.97

-3156.97

-3161.73

-0.92

-0.02

1702.42

-3950.33

-3955.08

-367.93

-0.93

-0.04

-4744.88

1719.47

-370.62

-4749.63

-741.37

-0.94

-0.06

-4754.39

1740.30

-744.05

-1115.02
0.01

-0.96

-1117.71

-1489.00

-1491.68

-1863.40
-0.03

-1866.09

-2238.35
-0.05

-2241.03

-2243.72X

Against Y-directionCO165: Column loss simulation
Internal Forces N
Increment: 40 - 1.000

Max N: 1740.59, Min N: -4754.39 [kN]
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Figura 117. Diagramă de momente încovoietoare în grinzile IPE550 după pierderea stâlpului 
(scenariul 1) 

 
Figura 118. Diagramă de forțe axiale în grinzile IPE600 după pierderea stâlpului (scenariul 1) 

 

Figura 119. Diagramă de momente încovoietoare în grinzile IPE550 după pierderea stâlpului 
(scenariul 1) 

• Scenariul 2: Pierderea stâlpului perimetral la nivelul 0 (Figura 120 până la Figura 
122) 

0.49

0.56

275.56

0.62

275.46

0.69
0.67

275.25

0.81

0.79

274.93

0.94

275.57

274.51

0.99
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1.40

0.41

275.25
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0.04
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325.89
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1.09

273.97

325.89
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0.25

1.32

325.89

0.49

1.40

0.54

0.77

325.89

0.56

0.61

325.89

0.62

325.89

0.68

0.67

0.80

0.85

0.46

X

Against Y-directionCO165: Column loss simulation
Internal Forces M-y
Increment: 40 - 1.000

Max M-y: 325.89, Min M-y: 0.00 [kNm]

XY

-4878.05

-4887.57

-4014.39
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34.95
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IsometricCO165: Column loss simulation
Internal Forces N
Increment: 40 - 1.000

Max N: 4564.84, Min N: -4887.57 [kN]
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1.13
1.13 608.83
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0.79

1.41 608.83

0.86
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0.81 608.84

1.05

608.82

0.70

IsometricCO165: Column loss simulation
Internal Forces M-y
Increment: 40 - 1.000

Max M-y: 608.84, Min M-y: -159.36 [kNm]
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Figura 120. Sistem deformat (partea direct afectată) după pierderea stâlpului (scenariul 2) 

 

 
Figura 121. Diagramă de forțe axiale în grinzile IPE500 după pierderea stâlpului (scenariul 1) 

 
Figura 122. Diagramă de momente încovoietoare în grinzile IPE500 după pierderea stâlpului 

(scenariul 1) 

• Scenariul 3: Pierderea stâlpului interior deasupra îmbinării de continuitate a 
stâlpului (Figura 123 până la Figura 127) 

Z

XY

IsometricCO165: Column loss simulation
Global Deformations u [mm]
Increment: 40 - 1.000

Factor of deformations: 13.00
Max u: 486.4, Min u: 0.0 [mm]
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IsometricCO165: Column loss simulation
Internal Forces N
Increment: 40 - 1.000
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IsometricCO165: Column loss simulation
Internal Forces M-y
Increment: 40 - 1.000

Max M-y: 241.75, Min M-y: -13.91 [kNm]



 

198 

 
Figura 123. Sistem deformat (partea direct afectată) după pierderea stâlpului (scenariul 3) 

 
Figura 124 Diagramă de forțe axiale în grinzile IPE550 după pierderea stâlpului (scenariul 3) 

 
Figura 125. Diagramă de momente încovoietoare în grinzile IPE550 după pierderea stâlpului 

(scenariul 3) 

 
Figura 126. Diagramă de forțe axiale în grinzile IPE600 după pierderea stâlpului (scenariul 3) 
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IsometricCO165: Column loss simulation
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-1244.14 -1353.22

-618.80 -699.84

-2358.57

-1082.65-984.36

-1964.49

-671.85

-1570.43

-2364.24

-1176.39

-415.34

-782.36

-388.34-225.98

0.86
-338.53-195.26

57.24

-1354.05

-297.42 -235.94

4420.44

17.53

4406.27

11.76 11.70

4406.39

0.14

4420.68

-0.81

0.16

-8.66
-325.92

-34.58

47.17
-339.85

-1363.57

-245.28

4431.98

27.61
-237.27

4417.78

32.31

4417.89

-672.44

-4.69

4432.19

-6.77 -4.67

-14.87

-25.71
-313.50

37.27
-327.24 -253.27

23.39

4455.80 -11.28

1.27
-246.61

4441.57

34.60

4441.77

-4.74

4456.10

-6.82 -4.73

-16.04

-14.66
-298.80

25.83
-314.82 -261.23

18.19

4492.39

5.84
-254.59

4478.10

33.71

4478.13

-4.68

4492.50

-6.77 -4.67

58.65 58.56

-7.23
-286.34

14.21
-300.12 -268.17

15.00
-262.55

33.73

-5.89 -7.98 -5.88

57.91 58.14
-258.07

2.29
-270.78

4.88
-275.00 -287.66

10.17
-275.27

14.92
-269.49

34.22

-4.82 -6.91 -4.82

-272.10 -270.03 -275.64 -276.59

IsometricCO165: Column loss simulation
Internal Forces N
Increment: 40 - 1.000

Max N: 4492.50, Min N: -4468.99 [kN]
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Figura 127. Diagramă de momente încovoietoare în grinzile IPE600 după pierderea stâlpului 

(scenariul 3) 
Observații 

• Efectele de membrană 2D se dezvoltă pentru scenariile 1 și 3 (pierderea stâlpului 
interior), în timp ce efectele de membrană numai 1D apar pentru scenariul 2 
(pierderea stâlpului perimetral); 

• Pierderea stâlpului de colț nu poate fi acceptată deoarece nu se pot dezvolta 
forțe de membrană (noduri articulate). Stâlpii de colț trebuie proiectați ca 
elemente cheie. 

Rezultatele pentru toate scenariile de pierdere a stâlpului pentru partea direct afectată 
sunt ilustrate în Tabelul 51. 

Tabelul 51. Forțele interne în elemente/noduri după pierderea stâlpului conform metodei numerice 

Scenariul Element Nod 
Forțe de 

legătură (kN) 
Moment  

(kNm) 

1 
IPE550 B1/B3 1741 274 
IPE600 C2/C3 4565 536 

2 IPE500 A1s/A2 1620 195 

3 
IPE550 B1/B3 1715 275 
IPE600 C2/C3 4493 537 

Verificarea structurii 

Scenariul 1: Pierderea stâlpului interior la nivelul 0 

Verificarea este efectuată automat în RSTAB utilizând modulul EC3 DIN pentru oțel. 
Rezultatele scenariului 1 sunt prezentate în Tabelul 52. 

Tabelul 52. Verificarea elementelor pentru forțele de legătură conform metodei numerice 
(scenariul 1) 

Element Secțiune 
Forță de întindere / de 

compresiune (kN) 
Moment  

(kNm) 
UF 

Stâlpii aferenți fațadelor 
de pe direcția Y 

HEB 340 -2910 0 0.66 

Stâlpii aferenți fațadelor 
de pe direcția X 

HEB 360 -3763 0 0.72 

Stâlpii interiori HEM 300 -4887 0 0.60 
Grinzile interioare de pe 

direcția X 
IPE550 1736 274 0.58 

Grinzile interioare de pe 
direcția Y 

IPE600 4562 536 1.15 

XY

-0.04

-142.83
0.04

-142.21

97.35

0.01

96.72

474.78536.41

97.41 -0.04

476.36

97.55

538.07

0.02

0.56

-0.01

0.78
-146.17

0.89 608.44
-145.16

95.09

0.95

94.58

608.70

474.55536.31

95.44

476.04

1.42

95.53

537.89

0.76

0.92

0.66

0.96

0.63

1.14
-149.50

0.94 607.96
-148.13

92.86

0.95

92.45

608.83

474.07536.10

93.500.58

475.40

0.90

93.55

537.50

1.09

0.76

0.81

0.03
-152.82

607.93
-151.04

90.61

1.10

90.32

608.83
1.09

473.34535.77

91.59

474.44

1.16
1.19

91.62

536.92

1.11

0.87

0.57 0.03
-155.62

0.94 607.92
-153.93

88.71

1.03

88.54

608.83

0.61 89.71

600.35

1.04

89.71

1.33

600.36

0.99 1.07

0.59

1.01

1.04
-158.39

0.93 607.92
-156.87

86.83

1.00

86.77

608.86

87.78

600.36

87.76

1.30

600.36

0.60 0.60

607.91 608.83

IsometricCO165: Column loss simulation
Internal Forces M-y
Increment: 40 - 1.000

Max M-y: 608.86, Min M-y: -158.39 [kNm]
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Observații 

• În urma pierderii stâlpului cresc forțele de compresiune în stâlpii adiacenți. Cu 
toate acestea, în acest exemplu de calcul, aceste forțe rămân mai mici decât 
forțele de compresiune de proiectare de la SLU, astfel încât nu este necesară 
reproiectarea stâlpilor. 

• Elementele IPE550 au fost proiectate pentru a îndeplini cerințele SLS (limitarea 
deplasării verticale). În acest caz, rezistența acestor elemente este încă 
suficientă în cazul pierderii unui stâlp. 

• Secțiunea IPE600 nu este suficientă pentru forțele de întindere ridicate (depășire 
de 15%). Din punct de vedere tehnic, este de așteptat ca, datorită dezvoltării 
articulațiilor plastice, forța reală de întindere în aceste elemente să fie mai mică 
decât valoarea obținută în urma analizei de ordinul al doilea, astfel încât IPE600 
s-ar putea să satisfacă cerințele. Dimpotrivă, forța de întindere din IPE550 ar fi 
mai mare. În orice caz, proiectarea a fost realizată elastic și din acest punct de 
vedere este necesară o modificare a secțiunii transversale. Acest lucru va duce 
la o modificare a forțelor de întindere în noduri, astfel încât verificarea nodurilor 
va fi efectuată după reproiectarea elementelor structurale. Cu toate acestea, se 
poate afirma deja că îmbinările cu placă de capăt redusă concepute pentru SLU 
nu ar fi suficient de rezistente pentru a rezista la forțele mari de întindere. 

Scenariul 2: Pierderea stâlpului perimetral la nivelul 0 

Pentru scenariul 2, verificarea elementelor este prezentată în Tabelul 53. 

Tabelul 53. Verificarea elementelor pentru forțele de legătură conform metodei numerice 
(scenariul 2) 

Element Secțiune 

Forță de 
întindere / de 
compresiune  

(kN) 

Moment  
(kNm) 

UF 

Stâlpii aferenți 
fațadelor de pe direcția 

Y 
HEB 340 -2473 15 0.58 

Stâlpii aferenți 
fațadelor de pe direcția 

X 
HEB 360 -3521 14 0.77 

Stâlpii interiori HEM 300 -5383 3 0.69 
Grinzile interioare de 

pe direcția X 
IPE500 1615 195 0.59 

 
Verificarea nodurilor pentru forțele de legătură este prezentată în următorul tabel. 

Tabelul 54. Verificarea nodurilor pentru forțele de legătură conform metodei numerice (scenariul 2) 

Poziție 
s = axa puternică 

w = axa slabă 

Forță de 
legătură 

(kN) 
Mode de cedare UF 

A1s / A2s 1620 
Eclisa solicitată la presiune 

pe gaură 
3.71 
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Observații 

• Toate elementele verifică cerința; 
• Verificarea nu este îndeplinită pentru nodurile A1s/A2s care trebuie 

reproiectate. 

Scenariul 3: Pierderea stâlpului interior deasupra îmbinării de continuitate a stâlpului 

Se poate observa că, pentru această structură, pierderea unei stâlp interior deasupra 
unei îmbinări de continuitate a stâlpului nu duce la dezvoltarea de forțe de legătură în 
tiranții verticali, ci în forțe de întindere în tiranții orizontali. Aceste forțe de întindere au 
același ordine de mărime ca și cele din scenariul 1, astfel încât scenariul 3 nu va fi 
investigat în continuare  

Reproiectarea structurii 

Scenariul 1: Pierderea stâlpului interior la nivelul 0 

Datorită modificării secțiunii IPE600, distribuția forțelor interne va fi modificată. În cele 
ce urmează, scenariul 1 de pierdere a stâlpului a fost simulat din nou prin înlocuirea 
tuturor elementelor IPE600 cu IPE750x137. Aceasta conduce la forțe de întindere 
modificate în tiranții orizontali și forțe de compresiune în stâlpi, precum și la factori de 
utilizare modificați: 

Tabelul 55. Verificarea pentru forțele de legătură în cazul reproiectării elementelor conform 
metodei numerice 

Element Secțiune 
Forță de întindere / de 

compresiune (kN) 
Moment  

(kNm) 
UF 

Stâlpii aferenți 
fațadelor de pe 

direcția Y 
HEB 340 -2862 0 0.66 

Stâlpii aferenți 
fațadelor de pe 

direcția X 
HEB 360 -3827 0 0.82 

Stâlpii interiori HEM 300 -4941 0 0.61 
Grinzile interioare de 

pe direcția X 
IPE550 1658 276 0.56 

Grinzile interioare de 
pe direcția Y 

IPE750x137 4850 565 1.03 

Factorul de utilizare al IPE750x137 este depășit cu 3%. Această depășire poate fi 
considerată acceptabilă. 

Datorită schimbării secțiunii transversale, grinzile interioare de pe direcția Y au acum o 
rigiditate axială mai mare, astfel încât forțele de întindere datorită efectelor de membrană 
în acele elemente sunt, de asemenea, mai mari. În același mod, forțele de întindere din 
interiorul grinzilor de pe direcția X (IPE550) sunt acum mai mici. Alternativ, s-a încercat 
modificarea elementelor IPE550 cu secțiunea IPE600, pentru a reduce forța de întindere 
în grinzile interioare de pe direcția Y. Cu toate acestea, efectul pozitiv pentru grinzile 
interioare de pe direcția Y a fost neglijabil, astfel încât trecerea la IPE750x137 pentru 
grinzile interioare de pe direcția Y este singura soluție în acest caz (analiză elastică). 
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Verificarea nodurilor pentru forțele de legătură este prezentată în Tabelul 56. 

Tabelul 56. Verificarea nodurilor pentru forțele de legătură conform metodei numerice (scenariul 1) 

Poziție 
s = axa puternică 

w = axa slabă 

Forță de 
legătură 

(kN) 
Mode de cedare UF 

B1 / B3 1662 
Eclisa solicitată la presiune 

pe gaură 
3.80 

C2w 4852 
Inima stâlpului solicitată la 

încovoiere 
11.20 

C3w 4852 
Eclisa solicitată la întindere 

(în arie netă) 
6.17 

Nodul B1/B3 reproiectat necesită următoarele modificări: 2 șuruburi adăugate, M27 în loc 
de M24, placă suplimentară sudată de inima grinzii, geometrie modificată a eclisei și altă 
grosime (25 mm), precum și sudură mai groasă pentru cerințele de ductilitate (15 mm). 

 
Figura 128. Nodul B1/B3 reproiectat pentru a satisface verificările conform metodei numerice 

Tabelul 57. Verificarea nodurilor reproiectate pentru forțele de legătură conform metodei 
numerice (scenariul 2) 

Poziție 
s = axa puternică 

w = axa slabă 

Forță de 
legătură 

(kN) 
Mode de cedare UF 

B1 / B3 1662 
Șuruburile solicitate la 

forfecare 
1.00 

C2w / C3w 4852 Nu este o soluție fezabilă 
 

Acest lucru duce la un factor de utilizare de 1.00, modul de cedare fiind șuruburile 
solicitate la forfecare. Plăcile sudate pe inima grinzii sunt preferate în locul schimbării 
secțiunii transversale a grinzii, cu scopul de a reduce greutatea și, astfel, costul structurii. 

Pentru nodurile C2w și C3w nu s-a putut găsi o reproiectare rezonabilă. Pentru C2w, chiar 
și o placă de 40 mm sudată de inima stâlpului nu ar fi suficientă pentru a întări inima 
stâlpului solicitată la încovoiere. Pentru ambele noduri sunt necesare 14 șuruburi M36 
Gr.10.9 pentru a îndeplini verificarea șuruburilor solicitate la forfecare; acest lucru nu 
este însă posibil din punct de vedere al gabaritului, datorită înălțimii limitate a grinzii, a 
șuruburilor și distanțelor necesare, împreună cu o verificare care este imposibilă pentru 
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secțiunea netă a grinzii. Schimbarea secțiunii transversale a grinzii ar duce, de asemenea, 
la o soluție nerezonabilă în ceea ce privește înălțimea grinzii și greutatea totală. Chiar și 
luând în considerare plasticitatea în analiza numerică, forța de întindere ar fi de același 
ordin de mărime. 

O alternativă ar putea fi utilizarea nodurilor articulate cu placă de capăt egală. Acest 
lucru ar rezolva problema lipsei rezistenței în secțiunea neta a grinzii, deoarece nu vor 
mai exista găuri în inima grinzii. Cu toate acestea, numărul de șuruburi necesare ar fi în 
continuare foarte mare și tălpile stâlpului ar trebui, de asemenea, să fie întărite 
semnificativ pentru a rezista la momentele încovoietoare ridicate. 

Se poate observa că nodurile articulate nu sunt o alegere rezonabilă pentru a asigura 
robustețea suficientă pentru această structură. O altă variantă ar putea fi înlocuirea 
nodurilor articulate cu noduri semi-rigide (rezistență parțială). Aceasta alternativă este 
discutată prin aplicarea metodei analitice din exemplul de calcul II.4.1/SS/NS. 

Scenariul 2: Pierderea stâlpului perimetral la nivelul 0 

În acest scenariu nu este necesară reproiectarea elementelor. Cu toate acestea, nodurile 
grindă-stâlp pentru grinzile IPE500 (A1s și A2s) trebuie reproiectate. Verificările 
nodurilor pentru forțele de legătură sunt ilustrate mai jos. 

 
Figura 129. Nodurile A1s / A2s reproiectate pentru forțele de legătură conform metodei 
numerice  

Nodurile A1s / A2s reproiectate necesită următoarele intervenții: 4 șuruburi 
suplimentare, M24 în loc de M20, placă suplimentară sudată pe inima grinzii, geometria 
eclisei modificată și grosimea crescută la 20 mm, precum și sudură mai groasă pentru a 
asigura cerințele de ductilitate (12 mm). 

Tabelul 58. Verificarea nodurilor reproiectate pentru forțele de legătură conform metodei 
numerice (scenariul 2) 

Poziție 
s = axa puternică 

w = axa slabă 

Forță de 
legătură 

(kN) 
Mode de cedare UF 

A1s / A2s 1620 
Șuruburile solicitate la 

forfecare 
1.01 

Factorul de utilizare este depășit cu 1%. Această depășire poate fi considerată 
acceptabilă. Soluția reproiectată ar putea fi considerată în continuare fezabilă. 
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8.8.4.6 Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind metoda ALP - 
metoda numerică completă (CS/NS) 

 
Exemplu de calcul 

Titlu Proiectarea pentru acțiuni accidentale neidentificate folosind 
metoda ALP – metoda numerică completă 

Pagina 1 din 4 

Structură Structură compusă în zonă neseismică Made by AM 
Data: 06/2021 

 
Document ref.  II.4.6 / CS/NS 

Exemplu: Proiectare unei structuri compuse în zonă seismică la acțiuni accidentale 
neidentificate folosind metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor – metoda 
numerică completă 

Manual de 
proiectare  
§5.3.4 

Acest exemplu oferă informații despre proiectarea împotriva acțiunilor accidentale 
neidentificate folosind metoda căilor alternative de transfer al încărcărilor. 

 

Datele generale ale structurii 

• Pentru geometrie, secțiuni, materiale, a se vedea Secțiunea 8.2. 

Manual de 
proiectare § 8.2. 

Acțiuni pentru situația de proiectare accidentală 

Se consideră următoarele acțiuni: 

• Încărcări permanente DL (a se vedea Tabelul 11); 
• Încărcări utile LL (a se vedea Tabelul 11 pentru structura CS/NS); 
• Nu este luată în considerare nicio acțiune accidentală specifică. 

 

Combinații de încărcări pentru situația de proiectare accidentală 

Combinația de încărcări este: 

𝐷𝐿	 + 	0.5 × 𝐿𝐿 

EN 1990 
§6.4.3.3, Eq 
6.11b 

Definirea scenariilor de pierdere a stâlpului 

Comportarea clădirii este studiată pentru diferite situații accidentale în care sunt 
considerate mai multe scenarii de pierdere a stâlpului, vezi Figura 130: 

• stâlpii de colț (C1) de la nivelurile 0, 1, 3 și 5; 
• stâlpii perimetrali (C2) de la nivelurile 0, 1, 3 și 5; 
• stâlpii nucleului contravântuit (C5) de la nivelurile 0, 1, 3 și 5. 

 
Figura 130. Vedere plană a structurii(stânga) și vedere a cadrului transversal (dreapta) 

pentru identificarea scenariilor de pierdere a stâlpului 
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Analiza structurală 
Obiectivul analizei este de a evalua comportarea clădirii în caz de situație accidentală 
(îndepărtarea stâlpului). Calculele se fac folosind programul SAFIR®. 

Sunt efectuate 20 de simulări, iar acestea sunt împărțite în 2 grupe diferite în funcție de 
configurația presupusă pentru nodurile grindă-stâlp de la extremitățile grinzilor de 
deasupra stâlpului eliminat: 

• 12 simulări cu toate nodurile grindă-stâlp articulate; 
• 8 simulări pentru nodurile grindă-stâlp rigide. 

În cazurile în care stâlpul C1 este eliminat, se definesc două ipoteze diferite: 

• toate nodurile grindă-stâlp sunt articulate (C1 "toate nodurile articulate"); 
• noduri grindă-stâlp rigide la colțul în care stâlpul este îndepărtat (C1 "noduri 

rigide"). 

În cazurile în care stâlpul C2 este eliminat, se definesc două ipoteze diferite: 

• toate nodurile grindă-stâlp sunt articulate (C2 "toate nodurile articulate"); 
• noduri grindă-stâlp rigide unde stâlpul este îndepărtat (C2 "noduri rigide"). 

Detaliile configurațiilor studiate sunt prezentate în Figura 131. 

 
Figura 131. Scenariile C1 si C2, cu cele doua ipoteze de noduri „articulat” si „rigid”  – ALP – 

metoda numerică completă – CS/NS 

Rezultate 

Rezultatul calculelor în SAFIR este prezentat în Tabelul 59, în funcție de deplasarea 
verticală maximă la locația pierderii stâlpului. 

Tabelul 59. Deplasare verticală maximă 

Deplasare verticală maximă (m) Nivel 
Toate nodurile 

articulate 
Noduri 
rigide 

C1 
Stâlp de colț 

F0 1.340 0.081 
F1 1.340 0.083 
F3 1.320 0.088 
F5 1.380 0.720 

C2 
Stâlp perimetral 

F0 0.670 0.610 
F1 0.670 0.600 
F3 0.670 0.550 
F5 0.670 0.250 

C5 
Stâlp al nucleului central 

contravântuit 

F0 0.016 

- 
F1 0.017 
F3 0.018 
F5 0.018 
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Ca exemplu, forțele obținute în grinzile părții direct afectate în urma pierderii stâlpului 
C2 la nivelul parterului F0 sunt prezentate în Figura 132. 

Figura 132. Forțe și deplasări globale rezultate în urma îndepărtării stâlpului C2 la nivelul F0 

Se poate observa faptul că forțele obținute sunt substanțial mai mari decât forțele 
calculate folosind metoda legării (exemplul de calcul II.1.4/CS/NS). Grinzile perimetrale 
IPE 450 sunt încă în măsură să reziste la aceste încărcări axiale, dar îmbinările trebuie 
reproiectate. 

Concluzii 

Forțe axiale 
maxime în grinzi 

(Cazul 2) 

Noduri articulate  
Grinda 

din 
stânga 

(kN) 

Grinda 
din 

dreapta 
(kN) 

Nivelul 
F0 

Nivelul 1 1381.6 1381.2 

Nivelul 2 1327.6 1326.8 

Nivelul 3 1340.4 1339.5 

Nivelul 4 1338.2 1337.4 

Nivelul 5 1337.6 1336.7 

Nivelul 6 1332.5 1331.7 

 

Pierderea stâlpului C1: 

• Pentru pierderea stâlpului de colț C1, structura arată o deplasare verticală foarte 
mare (aproximativ 1,35 m), deoarece singura contribuție la rezistența 
încărcărilor gravitaționale este asigurată de placa de beton în consolă (grinzile 
sunt articulate la capete); 

• Comportarea la robustețe poate fi îmbunătățită prin: 
o Întărirea nodurilor grindă-stâlp de-a lungul liniei verticale a stâlpilor 

(articulate -> semi-rigide -> rigide). Utilizarea nodurilor semi-rigide/rigide 
oferă o capacitate suplimentară la încovoiere; 

o Îmbunătățirea capacității planșeului în consolă (armătură suplimentară la 
colțurile clădirii). 

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.4 è 
C.2 

Pierderea stâlpilor C2 și C5: 

• Deplasările sunt mult mai mici decât pentru pierderea stâlpului de colț, iar 
încărcarea este distribuită pe niveluri (a se vedea Tabelul 59); 

• Aceste scenarii de pierderi a stâlpului nu duc la colapsul progresiv al structurii, 
ci doar la avarii locale; 

• Deplasările laterale în stâlpii adiacenți stâlpului pierdut sunt mici, indicând faptul 
că încărcările sunt redistribuite relativ uniform pe toate nivelurile de deasupra 
stâlpului lipsă. 

Schema logică  
Figura 3 – 
Blocul C.4 è 
Sfârșitul 
procesului de 
proiectare 
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8.9 Concluziile exemplelor de calcul 
Proiectarea structurilor în cadre din oțel și compuse oțel-beton pentru a rezista colapsului progresiv 
împotriva acțiunilor accidentale identificate și neidentificate poate fi făcută folosind diferite metode. 

În cazul în care acțiunea accidentală este identificată, proiectarea se poate face folosind metode cu 
diferite niveluri de complexitate. Nivelul de complexitate este stabilit în funcție de clasa de consecințe 
a structurii luată în considerare. Structurile investigate în exemplele de calcul prezentate în manual 
sunt toate incluse în clasa de consecințe 2, grupul de risc ridicat (CC2b), care permite utilizarea unor 
metode prescriptive sau a unor metode simplificate de analiză folosind acțiuni statice echivalente. Cu 
toate acestea, în prezentul manual de proiectare au fost aplicate toate metodele disponibile, inclusiv 
cele sofisticate bazate pe analize dinamice, pentru a ilustra aplicarea lor.  

În cazul unor acțiuni accidentale neidentificate sau în cazul în care acțiunile accidentale identificate 
produc avarii prea mari, proiectarea pentru robustețe implică strategii care vizează limitarea gradului 
de avariere locală. În exemplele de calcul a fost ilustrată aplicarea diferitelor metode de proiectare 
propuse în prezentul manual, trecând de la metode prescriptive la metode mai sofisticate, utilizând 
programe de calcul dedicate. 

Pentru ambele clase de strategii și anume proiectarea împotriva acțiuni accidentale identificate și a 
celor neidentificate, exemplele de calcul au arătat că adoptarea unor metode mai avansate permite o 
estimare mai bună a răspunsului real al structurii și, mai important, în unele cazuri poate reduce sau 
chiar evita necesitatea unor măsuri de consolidare. 

Aplicarea diferitelor metode a evidențiat, de asemenea, faptul că alegerile făcute în cadrul proiectării 
inițiale, în special în ceea ce privește detaliile constructive, cum ar fi orientarea stâlpilor perimetrali  
(mai expuși în caz de impact sau explozie) sau selectarea configurațiilor nodurilor, au un impact mare 
asupra robusteții structurii și, prin urmare, asupra capacității sale de a rezista la colapsul progresiv. 
Activarea acțiunii compuse între grinzile din oțel și planșeele de beton oferă o capacitate de 
redistribuire suplimentară și reduce considerabil avariile locale și riscul de colaps progresiv. 

Pentru structurile în zone seismică se observă că principiile de proiectare seismică, care includ cerințe 
în ceea ce privește regularitatea în plan și în elevație, continuitatea în noduri, rezistența laterală și 
rigiditatea, ductilitatea locală și globală, dar și în ceea ce privește ierarhia formării de articulații plastice 
în elemente și/sau îmbinări, oferă structurilor din oțel și compuse proprietăți corespunzătoare în ceea 
ce privește proiectarea pentru robustețe. Stâlpii mai puternici oferă o protecție mai bună împotriva 
impactului și exploziilor, în timp ce cerințele minime de capacitate la încovoiere și de ductilitate pentru 
nodurile grindă-stâlp oferă capacități mai mari în cazul unui scenariu de pierdere a stâlpului. 

În ceea ce privește nodurile, s-a demonstrat că modul lor de comportare influențează puternic 
răspunsul global al structurii. În consecință, este esențial să se respecte recomandările de proiectare 
prevăzute în Secțiunea 2.2.3 care permit garantarea unui nivel minim de ductilitate sau de capacitate 
de deformare a nodurilor structurale. 

Rezultatele au indicat, de asemenea, că unele scenarii de încărcare pot duce în continuare la avarii 
semnificative și colaps progresiv parțial sau total, de exemplu în cazul cadrelor cu noduri simple supuse 
unui scenariu de pierdere a stâlpului. În astfel de cazuri, utilizarea nodurilor grindă-stâlp cu rezistență 
parțială este văzută ca o alternativă bună, deoarece permite în continuare proiectantului să utilizeze 
metode simple de analiză bazate pe noduri articulate (în cazul în care ductilitatea nodurilor este 
garantată prin utilizarea recomandărilor din Secțiunea 2.2.3) în timp ce profită de rezistența 
suplimentară oferită de noduri în caz de producere a unor acțiuni accidentale. 
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Având în vedere aplicarea metodei căilor alternative de transfer al încărcărilor, s-a evidențiat că nivelul 
forțelor axiale de întindere obținute prin metoda prescriptivă recomandată în EN 1991-1-7 este mult 
mai mic decât cel obținut prin metode mai complexe care implică simulări explicite ale pierderii 
stâlpului. Acest lucru confirmă faptul că metoda prescriptivă nu are ca scop estimarea încărcărilor 
asociate unui scenariu de pierdere a stâlpului, ci asigurarea unui nivel minim de continuitate a 
structurii. Acest lucru arată de asemenea că utilizarea metodei prescriptive nu este suficientă pentru 
a garanta că structura va supraviețui unui scenariu de pierdere a stâlpului. Pentru a atinge acest 
obiectiv, în procesul de proiectare trebuie utilizate metode analitice sau numerice, cum ar fi cele 
propuse în prezentul manual de proiectare. 

Pentru aplicațiile practice, metoda analitică este văzută ca o bună alternativă la metoda numerică 
completă, care poate prezenta dezavantajul că necesită cunoștințe mai ample si experiență în 
utilizarea unor modele numerice complexe.  
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Partea a 3-a – Anexe 

A.1 Calculul nodurilor solicitate la moment încovoietor și forță axială 
Pe baza teoremei statice, este posibilă estimarea rezistenței maxime a unei îmbinări prin exprimarea 
echilibrului între forțele externe aplicate și forțele interne. Atunci când o îmbinare este solicitată la M 
și N, ecuațiile de echilibru se scriu astfel: 

 

(48) 

unde Fi reprezintă forța de la rândul i iar hi brațul de pârghie asociat; hi se obține calculând distanța 
verticală dintre rândul luat în considerare și axa de referință a grinzii, adică axa în care se consideră că 
se aplică M și N (hi este pozitivă pentru rândurile situate deasupra axei de referință). 

Forța axială și momentul încovoietor aplicate sunt legate prin conceptul de excentricitate a încărcării 
e după cum urmează (N este pozitiv atunci când forța axială este de întindere iar sensul pozitiv al lui M 
este definit în Figura 135): 

𝑀 = 𝑒 ⋅ 𝑁 (49) 

A.1.1 Criterii de rezistență luând în considerare efectul de grup 
Rezistența unui rând este dată de rezistența celei mai slabe componente active din rândul considerat. 
Pentru a respecta teorema statică, această rezistență nu trebuie niciodată depășită. Această condiție 
se poate verifica ușor atunci când se referă la rezistența individuală a rândurilor, însă este mai dificilă 
atunci când în îmbinări se dezvoltă efecte de grup (a se vedea Secțiunea 2). 

În model, orice grup de rânduri [m,p] pentru care se pot dezvolta efecte de grup este studiat ca un 
rând fictiv echivalent cu un braț de pârghie echivalent și o rezistență de grup egală cu cea a 
componentei celei mai slabe. În consecință, criteriul de rezistență pentru fiecare rând ca parte a 
grupului [m,p] și pentru orice element α, poate fi scris după cum urmează: 

 (50) 

unde Fmp
Rd,a este rezistența grupului [m,p] pentru componenta a, calculată în conformitate cu 

Eurocode 3 Partea 1-8. Dacă m este egal cu p, atunci Fmp
Rd,a  devine rezistența individuală a unei 

componente a inclusă în rândul m. Un astfel de criteriu de rezistență poate fi derivat pentru fiecare 
dintre componentele constitutive ale rândului și rezistența finală a grupului de rânduri [m, p], denumit 
Fmp

Rd, poate fi definită ca fiind cea mai mică dintre valorile Fmp
Rd,a. 

Acest criteriu este ilustrat în Figura 133, reprezentând aplicarea acestui criteriu pentru o îmbinare cu 
două rânduri de șuruburi; aplicarea criteriului pentru o îmbinare cu trei rânduri de șuruburi, notate 1, 
2 și 3, este prezentată în Figura 134. În cazurile generale, aceste figuri acoperă cazurile îndeplinite în 
orice îmbinare cu n rânduri pentru care efectele de grup se pot dezvolta în două sau trei rânduri 
succesive. 
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Figura 133. Interacțiune între două rânduri de șuruburi 

 
Figura 134. Interacțiunea între trei rânduri de șuruburi și definiția Fj,Rd - posibile efecte de grup între trei rânduri 

de șuruburi și pași succesivi pentru evaluarea rezistenței îmbinării (puncte negre și, respectiv, albe) 

A.1.2 Definirea criteriului de cedare a îmbinării 
Curba de interacțiune M-N pentru rezistența îmbinării se obține folosind criteriul de cedare furnizat de 
următoarea ecuație: 

 
 (51) 

În această ecuație, valoarea lui k variază de la 1 la n, unde n reprezintă numărul total de rânduri, k 
reprezintă numărul rândului respectiv în care se presupune că este localizată axa neutră plastică pentru 
calcularea diferitelor puncte ale curbei de rezistență M-N (între aceste puncte ale curbei de rezistență 
M-N, axa neutră plastică trece de la un rând la altul). În consecință, prin modificarea valorii lui k, se 
obțin diferite distribuții ale forțelor rezistente între rânduri (respectând teorema statică) și astfel se 
obțin diferite perechi M-N. Știind că pentru fiecare poziție a axei neutre plastice pot fi obținute două 
distribuții ale forțelor rezistente (odată presupunând că partea de deasupra axei neutre plastice este 
solicitată la compresiune și partea de mai jos este solicitată la întindere și altă dată presupunând 
situația inversă), perechile „2k” M-N se obțin folosind ecuația (51). Această ecuație este definită astfel 
încât să se obțină rezistența maximă la încovoiere prin adoptarea unei distribuții optimizate a forțelor 
interne între rândurile activate, luând în considerare posibilele efecte de grup, așa cum se explică mai 
jos. 

În această expresie, rândului i îi pot fi atribuite două rezistențe diferite 𝐹;(  (𝐹;C4D și 𝐹;C46) cu obiectivul 
de a maximiza valoarea absolută a rezistenței la încovoiere prin maximizarea încărcărilor în rândurile 
care sunt cele mai îndepărtate de rândul “k”. Acest lucru este ilustrat pentru o îmbinare cu două 
rânduri de șuruburi, vezi Figura 135. Să presupunem că, în această îmbinare, rezistența celor două 
rânduri de șuruburi solicitate la întindere este guvernată de componenta "placă de capăt solicitată la 
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încovoiere" și că rezistența grupului corespunzător este egală cu 100 kN și este mai mică decât suma 
rezistențelor individuale ale celor două rânduri de șuruburi (2 * 60 kN = 120 kN). În Figura 135, se iau 
în considerare două situații în care numărul rândului k este considerat egal cu 1 și, respectiv, 4. 
Distribuția forțelor de întindere în cele două rânduri de șuruburi, pentru k = 1 și pentru k = 4, este 
ilustrată în Figura 135. Dacă k este egal cu 4 și se aplică un moment pozitiv îmbinării, aceasta înseamnă 
că rezistența rândului superior de șuruburi F2

Rd+ este egală cu 60 kN, iar cea a rândului inferior de 
șuruburi F3

Rd+ este egală cu 40 kN (= 100 kN – 60 kN) în timp ce, dacă k = 1 și este aplicat un moment 
negativ îmbinării, rezistența rândului superior de șuruburi F2

Rd- este egală cu 40 kN și cea a rândului 
inferior de șuruburi este egală cu 60 kN. O astfel de procedură este ilustrată în Figura 134 pentru un 
nod în care sunt vizate de efectele de grup trei rânduri de șuruburi. Punctele negre arată pașii succesivi 
pentru a estima 𝐹;C4D respectând rezistențele grupului, în timp ce cele albe arată pașii pentru a estima 
𝐹;C46. În consecință, 𝐹;C4D și 𝐹;C46 pot fi definite ca rezistența maximă (sau minimă în cazul valorilor 
negative) a rândului i solicitat la momente pozitive și, respectiv, la momente negative, având în vedere 
efectele de grup și și maximizarea momentului capabil. 

 
Figura 135. Exemple de distribuție a forțelor rezistente între rândurile solicitate la întindere la o îmbinare cu 

două rânduri de șuruburi 

Criteriul de rezistență pentru interacțiunea între momentul de încovoiere (M) și forța axială (N) în caz 
de cedare este furnizat de un set de 2·n segmente paralele de linie dreaptă; panta fiecărui segment 
paralel de 2·n este egală cu valoarea brațului de pârghie (hk) și, de-a lungul acestor segmente, forța 
(FK) variază între 0 la un capăt și rezistența maximă a rândului la celălalt capăt.  

Aplicarea ecuației (51) poate fi scrisă mai detaliat după cum urmează: 

 
Comportarea fragilă a anumitor componente poate duce la o reducere a capacității de rezistență a 
îmbinării. Adaptarea curbei de interacțiune M-N precum și modul de evaluare a rigidității elastice a 
nodului solicitat la M și N sunt detaliate în (Demonceau et al., 2019),  
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În cele din urmă, răspunsul unui nod solicitat doar la forțe axiale apare doar ca un caz specific de 
încărcare, pentru care se poate aplica și procedura de calcul de mai sus. 

A.2 Cerințe de detaliere pentru obținerea unei capacități de rotire 
suficientă pentru nodurile simple 

A.2.1 Noduri cu placă de capăt redusă 
Pentru a permite rotirea nodului fără a crește prea mult momentul încovoietor transmis, trebuie să fie 
strict evitat contactul dintre talpa inferioară a grinzii și elementul suport. Este deci absolut necesar ca 
înălțimea hp a plăcii să fie mai mică decât cea a inimii grinzii îmbinate (Figura 136): 

 hp  db (52) 

unde db este înălțimea liberă a inimii grinzii îmbinate. 

Dacă are loc un astfel de contact, se dezvoltă o forță de compresiune la locul de contact; aceasta este 
echilibrată prin forțe de întindere în șuruburi și se dezvoltă un moment încovoietor semnificativ (Figura 
136). 

 
Figura 136. Stabilirea contactului și progresia momentului încovoietor 

Nivelul de rotire la care are loc contactul depinde în mod evident de caracteristicile geometrice ale 
grinzii și ale plăcii de capăt reduse, dar și de deformațiile reale ale componentelor nodului. 

Pentru a obține un criteriu simplu de verificare a riscului de contact (daca acesta poate fi neglijat), se 
iau în considerare următoarele ipoteze (a se vedea Figura 137): 

- elementul de susținere rămâne nedeformat; 
- centrul de rotire al grinzii este situat la extremitatea inferioară a plăcii de capăt reduse. 

Pe baza unor astfel de ipoteze, poate fi ușor derivată o estimare în condiții de siguranță (adică, limita 
inferioară) a așa-zisei „rotiri disponibile a nodului" favailable: 

 
 (53) 
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Figura 137. Caracteristicile geometrice ale nodului și ilustrarea contactului dintre grindă și elementul de sprijin 

Această rotire disponibilă trebuie să fie mai mare decât „capacitatea de rotire necesară”, care variază 
în funcție de sistemul structural și de încărcare. Un criteriu simplu care să asigure o capacitate de rotire 
suficientă a nodului poate fi scris astfel: 

 favailable  >  frequired (54) 

De exemplu, pentru o grindă (lungimea L și momentul de inerție I) simplu rezemată la extremitățile 
sale și supuse unei încărcări uniform distribuite (coeficientul de încărcare g·p la SLU), capacitatea de 
rotire necesară este egală cu: 

 frequired =  o⋅=⋅/
3

5]⋅.⋅q
 (55) 

Exprimând favailable > frequired, se poate obține un criteriu simplu care să asigure o capacitate de rotire 
suficientă a nodului, după cum urmează: 

 𝑡
ℎB
 >

𝛾 ⋅ 𝑝 ⋅ 𝐿E

24 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐼 (56) 

Criterii similare pot fi obținute și pentru alte cazuri. 

A.2.2 Noduri cu eclise pe inimă 
Pentru a permite o rotire fără a mări prea mult momentul încovoietor care se dezvoltă în nod, contactul 
dintre talpa inferioară a grinzii și elementul suport trebuie evitat cu strictețe. Pentru a realiza acest 
lucru, înălțimea hp a plăcii de inimă trebuie să fie mai mică decât cea a inimii grinzii de susținere (Figura 
138): 

 hp  db (57) 

unde db este înălțimea liberă a inimii grinzii susținute. 

Dacă are loc un astfel de contact, se dezvoltă o forță de compresiune la locul de contact, care este 
echilibrată prin forțe de întindere în suduri și în placă și forțe de forfecare suplimentare în șuruburi. 
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Figura 138. Stabilirea contactului și progresia momentul încovoietor 

Nivelul de rotire la care are loc contactul depinde în mod evident de caracteristicile geometrice ale 
grinzii și ale eclisei de pe inimă, dar și de deformațiile reale ale componentelor nodului. 

Pentru a obține un criteriu simplu de verificare a riscului de contact (dacă acesta poate fi neglijat), se 
iau în considerare următoarele ipoteze (a se vedea Figura 139): 

- elementul de susținere și placa de inimă rămân nedeformate; 
- centrul de rotire al grinzii este situat in centrul de greutate al grupului de șuruburi. 

Pe baza unor astfel de ipoteze, poate fi ușor obținută o estimare în condiții de siguranță (adică, limita 
inferioara) a așa-zisei "rotiri disponibile a nodului" favailable: 

dacă     z > : 
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Figura 139. Caracteristicile geometrice ale nodului și ilustrarea contactului dintre grindă și elementul de 

susținere 

Această rotire disponibilă trebuie să fie mai mare decât „capacitatea de rotire necesară”, care variază 
în funcție de sistemul structural și de încărcare. Un criteriu simplu care să asigure o capacitate de rotire 
suficientă a nodului poate fi scris astfel: 

 

 favailable  >  frequired (58) 

A.3 Recomandări specifice de ductilitate pentru noduri din oțel cu 
rezistență parțială și noduri compuse cu plăci de capăt și șuruburi 

Așa cum s-a prezentat în Secțiunea 2.2.3.2, (Rölle 2013) oferă o metodă simplificată pentru obținerea 
rezistenței la încovoiere în cazul tuturor nodurilor din oțel și compuse cu plăci de capăt, precum și 
criterii constructive pentru proiectarea nodurilor ductile, a se vedea și Tabelul 3. Cedările 
componentelor, altele decât cedările din întindere, sunt excluse prin criterii definite, a se consulta 
Pasul 1 de mai jos în secțiunea dedicată aplicării metodei. De asemenea, sunt date criteriile de 
ductilitate pentru elementul T echivalent, a se consulta Pasul 2 de mai jos. 

Metoda consideră că factorul care definește în mod predominant capacitatea la încovoiere a nodurilor 
este produsul dintre rezistența la întindere a șuruburilor și brațul de pârghie al cuplului de forțe. Prin 
aplicarea unui factor de corecție pot fi considerați indirect și alți parametri care au o influență asupra 
capacității la încovoiere a nodurilor. Formula pentru calcularea capacității plastice la încovoiere este 
dată în ecuația (59) . Pentru brațul de pârghie se consideră că suma forțelor axiale de întindere 
acționează în centrul de greutate al șuruburilor aflate în întindere și suma forțelor de compresiune 
acționează în centrul de greutate al tălpii grinzii în compresiune. Metoda a fost elaborată pe baza 
rezultatelor experimentale ale (Kuhlmann et al., 2008) și a analizelor numerice efectuate în (Rölle 
2013). De asemenea, metoda a fost validată cu ajutorul ecuațiilor analitice ale modelului „real” al 
componentelor și oferă valori conservative, în comparație cu cele ale modelului clasic bazat pe 
componente. 
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Nodul din oțel cu placa de capăt egală este configurația standard a îmbinării pentru care a fost 
dezvoltată metoda. Metoda poate fi însă aplicată și pentru nodurile din oțel cu placă de capăt extinsă 
și nodurile compuse oțel-beton cu 3 rânduri de șuruburi. Pentru nodurile din oțel cu placă de capăt 
extinsă, modelul consideră exclusiv cazul în care cele două rânduri superioare de șuruburi sunt plasate 
simetric în jurul tălpii grinzii. Pentru aplicarea modelului trebuie îndeplinite anumite criterii de 
rezistență, dar și cerințe de geometrie și de configurație, iar metoda este valabilă în următoarele 
condiții: 

• Capacitatea portantă a șurubului trebuie să fie cea mai slabă componentă pentru cedarea 
nodului; 

• Mj,pl,Rd < 0,7 Mb,pl,Rd; 
• Pentru plăci de capăt egale, doar un singur rând de șuruburi lângă o talpă a grinzii; 
• Pentru plăci de capăt extinse, doar un singur rând de șuruburi deasupra tălpii grinzii; 
• Numai două șuruburi pe fiecare rând de șuruburi; 
• Grosimea plăcii de capăt nu trebuie să depășească 90% din grosimea tălpii stâlpului: tEP ≤ 0,9 

tfc. 

Nod din oțel cu șuruburi cu 
placă de capăt egală 

Nod din oțel cu șuruburi cu 
placă de capăt extinsă 

Nod compus oțel-beton cu 
șuruburi cu placă de capăt 

 
Figura 140. Configurații comune tipice pentru aplicarea metodei Rölle simplificate (Rölle, 2013) 

 𝑀F,=@,C4 = 𝑛r ∙ 𝐹3,C4 ∙ 𝑘F ∙ 𝛼 ∙ z (59) 

• 𝐹4,56→ capacitatea portantă axială a șuruburilor (valoare de proiectare) 
• kj → factorul de corecție având în vedere influența diferiților parametri asupra capacității la încovoiere a nodului 
• 𝑎→ factor de corecție  
• z → brațul de pârghie 
• nB → numărul de șuruburi solicitate la întindere 

Atunci când se referă la noduri compuse, formula pentru calculul capacității plastice la încovoiere a 
nodurilor se diferențiază de ecuația (59) prin adăugarea termenului care ia în considerare forța din 
armătură, după cum urmează: 

 𝑀F,=@,C4 = 𝑛r ∙ 𝐹3,C4 ∙ 𝑘F ∙ 𝛼 ∙ z + 𝐹8,CI8,C4 ∙ 𝑧5 (60) 

• 𝐹7,587,56→ capacitatea la întindere a armăturii (valoare de proiectare) 
• 𝑧9 → brațul de pârghie, a se vedea Figura 140 

Această metodă asigură faptul că elementul T echivalent este componenta decisivă și că, prin criteriile 
îmbunătățite de ductilitate, apare o cedare în modul 2. În cadrul tezei (Rölle 2013), s-a dovedit că dacă 

𝑭𝒕,𝑹𝒅∗ = 𝑭𝒕,𝑹𝒅 ∙ 𝒌𝒋 

𝑴𝒋 = 𝒏𝑩 ∙ 𝑭𝒕,𝑹𝒅∗ ∙ 𝒛 𝑴𝒋 = 𝒏𝑩 ∙ 𝑭𝒕,𝑹𝒅∗ ∙ 𝒛 𝑴𝒋 = 𝒏𝑩 ∙ 𝑭𝒕,𝑹𝒅∗ ∙ 𝒛𝟏 + 𝑭𝑹𝑭𝑻,𝑹𝒅 ∙ 𝒛𝟐 
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se consideră o structură de cadru contravântuită, cerința de rotire minimă favailable / frequired = 2 este 
îndeplinită. Acest lucru este, de asemenea, indicat în (Keller, Rölle, and Kuhlmann 2021). 

A.3.1 Aplicarea metodei simplificate (Rölle 2013) 
Procesul pas-cu-pas pentru aplicarea metodei simplificate Rölle pentru cele 3 configurații de nod (i) 
nod din oțel cu placă de capăt redusă, nod din oțel cu placă de capăt extinsă (ii) și nod compus oțel-
beton poate fi descris astfel: 

1. Se verifică valabilitatea intervalului pentru profilul stâlpului 
2. Se definește gama de grosime admisă pentru elementul T echivalent– criterii de ductilitate 

pentru elementul T echivalent. 
3. Se obține rezistența la încovoiere 

Aceste 3 etape sunt prezentate pentru fiecare configurație de mai jos: 

i. Noduri din oțel cu placă de capăt egală 
Pasul 1 

Tabelul 60. Intervalul de valori valide pentru secțiunea stâlpului 

Inima stâlpului solicitată la compresiune 7ℎ, ∙ 𝑑%
𝑡-,(

∙ 9
355
𝑓&,,

!
∙ 9

𝑓'%
1.000 < 7,0 

Inima stâlpului solicitată la întindere 𝑡-, > 0,092 ∙ 𝑑% ∙
𝑓'%
𝑓&,,

 

Inima stâlpului solicitată la forfecare 
𝑡-, > 1,12 ∙

𝑑%( ∙ 𝑓'%
ℎ, ∙ 𝑓&,,

 

 

Pasul 2 

Tabelul 61. Criterii de ductilitate pentru elementul T echivalent 

Limita inferioară (străpungere) 𝑡#$ ≥ 0,186 ∙ 𝑑% ∙
𝑓'%
𝑓',#$

 

Limita superioară (ductilitate) – Elemente T 
echivalent rigidizat (cazul plăcii de capăt) 𝑡#$ ≤ 0,33 ∙ 𝑑% ∙ 9

𝑓'%
𝑓&

∙ >?
𝑚

2,5𝑑%
@ ∙ 9

𝑚(

2,0𝑑%
 

Pentru 0,9 ∙ 𝑡#$ ≤ 𝑡/, ≤ 𝑡#$ – Elemente T echivalent 
nerigidizat (cazul tălpii stâlpului) 𝑡/, ≤ 0,4 ∙ 𝑑% ∙ 9

𝑓'% ∙ 𝑚
𝑓& ∙ 2,5𝑑%

 

 

Pasul 3 

Tabelul 62. Model pentru calculul rezistenței la încovoiere pentru nodurile din oțel cu placă de capăt egală 

Capacitatea plastică la încovoiere 𝑀0,12,34 = 0,9 ∙ 𝑛𝐵 ∙ 𝐹5,34 ∙ 𝑘0 ∙ 𝑧 
Factorul de corecție al nodului 

𝑘0(7#$) = 1,95 ∙ G
𝑡#$ ∙ 𝑡,/ ∙ 𝑓&
𝑚 ∙ 𝑚( ∙ 𝑓'%

H
9,(:

≤ 1,0 

Capacitatea axială a șurubului (întindere) 𝐹5,34 =
0,9 ∙ 𝑓'% ∙ 𝐴;

𝛾<(
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ii. Noduri din oțel cu placă de capăt extinsă 

Pentru cazul nodurilor din oțel cu placă de capăt extinsă, definirea intervalului de valori pentru 
grosimea plăcii de capăt este realizată ca și pentru nodurile din oțel cu placă de capăt egală, în timp ce 
verificarea intervalului de valori pentru secțiunea stâlpului și calcularea capacității plastice la 
încovoiere a nodurilor trebuie să se facă după cum urmează: 

Pasul 1 

Tabelul 63. Intervalul de valori valide pentru secțiunea stâlpului 

Inima stâlpului solicitată la compresiune 7ℎ, ∙ 2 ∙ 𝑑%
𝑡-,(

∙ 9
355
𝑓&,,

!
∙ 9

𝑓'%
1.000 < 10,0 

Inima stâlpului solicitată la întindere 𝑡-, > 0,092 ∙ 𝑑% ∙
𝑓'%
𝑓&,,

 

Inima stâlpului solicitată la forfecare 
𝑡-, > 1,67 ∙

𝑑%( ∙ 𝑓'%
ℎ, ∙ 𝑓&,,

 

 

Pasul 3 

Tabelul 64. Model pentru calculul rezistenței la încovoiere pentru nodurile cadrelor din oțel cu placă de capăt 
extinsă 

Capacitatea plastică la încovoiere 𝑀0,12,34 = 0,9 ∙ 𝑛𝐵 ∙ 𝐹5,34 ∙ 𝑘0∗ ∙ 𝑧 
Factorul de corecție al nodului 

𝑘0(##$)∗ = 0,75 ∙ 1,95 ∙ G
𝑡#$ ∙ 𝑡,/ ∙ 𝑓&
𝑚 ∙ 𝑚) ∙ 𝑓'%

H
9,(:

≤ 1,0 

Capacitatea axială a șurubului (întindere) 𝐹5,34 =
0,9 ∙ 𝑓'% ∙ 𝐴;

𝛾<(
 

 

iii. Noduri compuse oțel-beton 

Dacă rezistența la întindere a armăturii pe lățimea efectivă a plăcii este mai mare decât capacitatea 
teoretică a rândului superior de șuruburi al unei părți ipotetice extinse a plăcii de capăt, atunci trebuie 
verificată separat componenta din inima stâlpului solicitată la compresiune. 

Definiția intervalului de valori pentru grosimea plăcii de capăt este realizată în funcție de cea relativă 
pentru nodurile cu placă de capăt egală. Astfel, numai al treilea pas de aplicare a metodei Rölle se 
diferențiază după cum urmează în Tabelul 65 pentru nodurile compuse față de celelalte 2 tipuri de 
noduri: 

Pasul 3 

Tabelul 65. Model pentru calculul rezistenței la încovoiere pentru nodurile compuse oțel-beton cu șuruburi și 
placă de capăt 

Capacitatea plastică la încovoiere 𝑀0,12,34 = 0,9 ∙ 𝑛𝐵 ∙ 𝐹5,34 ∙ 𝑘0 ∙ 𝑧= + 𝐹>,37>,34 ∙ 𝑧( 
Factorul de corecție al nodului 

𝑘0(##$)∗ = 0,75 ∙ 1,95 ∙ G
𝑡#$ ∙ 𝑡,/ ∙ 𝑓&
𝑚 ∙ 𝑚) ∙ 𝑓'%

H
9,(:

≤ 1,0 

Capacitatea axială a șurubului (întindere) 𝐹5,34 =
0,9 ∙ 𝑓'% ∙ 𝐴;

𝛾<(
 

Capacitatea axială a armăturii 𝐹>,37>,34 =
𝑓;? ∙ 𝐴;
𝛾;
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Formulele de mai sus se referă la momentul încovoietor plastic. Acestea pot fi transferate la nivelul 
rezistenței finale, așa cum este utilizat în cazul unei situații de încărcare accidentală, prin transferul 
rezistenței la întindere a șurubului de la 𝐹3,C4  la 𝐹3,! 	= 	𝐴+	𝑓!" 

A.4 Evaluarea capacității plastice la încovoiere a nodurilor la SLU  

A.4.1 Principii generale și metoda de calcul 
Răspunsul unui nod în termeni de rotire este prezentat sub forma unei curbe moment-rotire M-j, unde 
M și j reprezintă momentul de încovoiere la care este supus nodul și, respectiv, rotirea relativă 
rezultată între elementele conectate. Această curbă poate fi trasată, de asemenea, pentru noduri 
solicitate la încovoiere și pentru noduri supuse unei încărcări mai complexe, inclusiv forțe axiale 
suplimentare. Dar, cu siguranță, în cazul nodurilor supuse numai la întindere, răspunsul la rotire este 
lipsit de sens astfel că trebuie luată în considerare o curbă de comportare N-D. 

În contextul robusteții, evaluarea capacității maxime de deformare (la întindere, de rotire sau ambele) 
este de o importanță majoră, în continuare fiind introdusă o procedură generală pentru determinarea 
acesteia. Din motive de claritate, aceasta este prezentată pentru cazul unui nod solicitat la încovoiere, 
dar poate fi aplicată direct la orice altă situație de încărcare în nod. 

Pentru nodurile din oțel clasice sau compuse realizate cu sudură sau cu șuruburi, forma curbei M-j  
este aproximativ biliniară și, prin urmare, poate fi caracterizată prin patru parametri cheie: 

• Rigiditatea inițială Sj,ini; 
• Rezistența plastică la încovoiere MRpl; 
• Rigiditatea la ecruisare (mai general, post-curgere) Sj,st; 
• Rezistența ultimă la încovoiere MRu. 

Atunci când nu apare nicio instabilitate sau cedare fragilă timpurie la nivelul nodului în starea finală, 
MRu diferă semnificativ de MRpl, iar forma biliniară a curbei M-j  este bine evidențiată (Figura 141a). 
Atunci când apare instabilitatea sau cedarea prematură - de exemplu, în inima stâlpului solicitată la 
compresiune sau în șuruburi solicitate la întindere - MRu se apropie de MRpl, ceea ce tinde să dea o 
formă finală mai mult sau mai puțin rotundă curbei M-j (Figura 141b). În oricare dintre cazuri, 
capacitatea finală de rotire fu  poate fi obținută la intersecția curbei M-j  cu linia orizontală MRu. 
 

 
                   a)                        b)  

Figura 141. Principalele proprietăți ale nodului care caracterizează curbele M-j: a) răspuns biliniar bine 
evidențiat; b) răspuns biliniar mai puțin evidențiat               

Capacitatea finală de rotire plastică a nodurilor poate fi evaluată ca fiind egală cu (Jaspart et al., 2019): 

 𝜑! = (𝑀C! −𝑀C=@)/𝑆F,+3 (61) 
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Valorile MRpl și Sj,ini pot fi obținute în conformitate cu Eurocode 3 Part 1-8. Prin urmare, rigiditatea post-
curgere a nodului Sj,st poate fi evaluată după cum urmează: 

 
𝑆F,+3 =

𝐸𝑧²

∑ 1
𝑘∗

 (62) 

unde: 

 
s

1
𝑘∗
=s}

1
𝑘;,0

~
L$)*,!D0),0EF$)*,*+0+'0

+s}
1

𝑘+3,<
~
L$)*,!D0),GEF$)*,*+0+'<

 (63) 

k și m sunt indicii componentelor și 𝑀C=@,@;0;3 = 1,65𝑀C=@  

O bună estimare a rezistenței ultime la încovoiere a nodului poate fi obținută pur și simplu prin 
următoarele înlocuiri în formulele propuse în Eurocode 3 pentru evaluarea rezistenței de proiectare a 
nodului la încovoiere MRpl: 

• Limita de curgere a materialului fy  cu rezistența ultimă fu; 
• Rezistența de proiectare a șurubului solicitat la întindere cu rezistența finală a șurubului 

solicitat la întindere (aria de efort ori rezistența ultimă); 

Totuși, nu trebuie neglijate riscurile de instabilitate a inimii stâlpului solicitată la compresiune și tălpii 
grinzii solicitate la compresiune. În ceea ce privește MRpl, rezistența ultimă la încovoiere MRu este 
asociată cu rezistența finală a celei mai slabe componente. 

A.4.2 Metoda simplificată Keller pentru capacitatea de deformare a nodurilor compuse 
În (Keller 2019) sunt date ecuații simplificate pentru estimarea capacității de rotire a nodurilor 
compuse, atât pentru momentul de încovoiere pozitiv și cât și pentru cel negativ. Acestea se bazează 
pe încercările experimentale efectuate în (Ulrike Kuhlmann et al. 2017), pe analizele cu elemente finite 
efectuate în (Rölle 2013) ți (Keller 2019) și pe conceptul așa-numitului model pe bază de componente. 
Pentru obținerea acestor ecuații, au fost luate în considerare numai componentele care au o influență 
semnificativă asupra capacității de deformare a nodurilor compuse. 

Capacitatea de deformare a nodurilor solicitate la moment negativ 

Pentru nodurile compuse solicitate la moment negativ, propunerea din (Keller 2019) se reflectă în 
ecuația (64), în timp ce componentele luate în considerare împreună cu brațul de pârghie relevant sunt 
prezentate în Figura 142. Deformarea părților solicitate la întindere și a celor solicitate la compresiune 
este dată de ecuațiile (65) și (66). 

Valorile date corespund nivelului mediu al rezultatelor încercărilor. Coeficienții parțiali de siguranță și 
coeficienții de corecție pentru nivelul de proiectare sunt dari în (Keller 2019). 
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Figura 142. Rotirea totală 𝜑0@ a nodului compus solicitat la moment negativ (Keller, 2019) 

 

𝜑F,1%1;@1"@B6 =
𝑤CS8 +𝑤(\(

𝑧
 (64) 

unde: 

𝑤CS8  [mm] Deformația plăcii de beton armat (a se vedea ecuația (64)) 
𝑤StS  [mm] Deformația inimii stâlpului solicitată la compresiune (a se vedea 

ecuația (65)) 
𝑧 [mm] Distanța între centrul de compresiune și centrul de greutate al barelor 

de armătură, a se vedea Figura 142 
 

• 𝑤CS8 = 𝜀+! ∙ 𝜅 ∙ 𝑙u ∙ 𝑘L (65) 

unde: 
𝜀;' [%] Deformația specifică ultimă a armăturii 

𝜅 = 0,49 ∙
𝜌9,:=

𝑓,5A
9,BC ∙ 𝑑D

9,EF 
[-] Factorul ce ia în considerare diferiți factori de 

influență 

ρ [%] Procentul de armare 

𝑙G = 0,9 ∙ ?
ℎ,!2
2 + a@ 

[mm] Lungimea alungirii armăturii (pe o singură parte a 
nodului) 

ℎ,!2 [mm] Înălțimea secțiunii stâlpului 

a [mm] Distanța de la primul conector de forfecare la 
talpa stâlpului 

𝑘< = Q1,00		0,61  →/!D	1'DJ	K)LK2	2!K4LMN
→	/!D	MJNK5L"J	*JM4LMN	A!AJM5 

 

[-] Factor ce ia în considerare condițiile de încărcare 

 

• 𝑤StS =
LH,I
,

u∙<JKJ∙.
∙ 𝛿+0! (66)  

unde: 
𝑀0,'@  [kNm] Capacitatea la încovoiere ultimă a nodului pentru 

moment negativ  

𝑧 [mm] Brațul de pârghie 
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𝑘OPO = 0,7 ∙ 𝑏J//,,,-, ∙
𝑡-,
𝑑,

 [mm] Coeficient de rigiditate pentru inima stâlpului solicitată 
la compresiune conform EN 1993-1-8 

𝛿;A' = 1,12 ∙ 10C ∙ 𝜀;A'(,B: [-] Factor pentru luarea în considerare a deformației 
specifice a plăcii de beton armat solicitate la întindere 

𝜀;A' = ?
𝑤3O>
𝐼Q

@ [-] Deformația specifică a plăcii de beton armat solicitate 
la întindere  

 

Capacitatea de deformare a nodurilor solicitate la moment pozitiv 

Capacitatea de deformare a nodurilor solicitate la moment pozitiv este dată de ecuația (67), iar 
componentele luate în considerare împreună cu brațul de pârghie relevant sunt ilustrate în Figura 143. 

 

Figura 143. Rotirea totală 𝜑0R a nodului compus solicitat la moment pozitiv (Keller, 2019) 

 

𝜑F,1%1;@.D =
𝑤8
𝑧

 (67) 

unde: 

𝑤> =
V𝑡J1 + 𝑡,/W ∙ 𝑓&

𝐸 ∙ 𝛿12,> 
[mm] Deformația părții din oțel a nodului solicitata la 

întindere 

𝛿12,> = 𝑎 ∙ 1,07 ∙ 10@C ∙ ℎ* ∙ 7𝑚) ∙ G
𝑑*
𝑡J1
H
B

∙ G
𝑚
𝑡,/
H
=,F

∙ G
𝑓'*
𝑓&
H
(,F

 

[-] Factorul ce ia în considerare diferiți factori de 
influență 

𝑎 = Q1,000,65  /!D	K22@;5JJ2	0!LM5;/!D	,!A1!;L5J	0!LM5; 
[-] Factor pentru nodurile din oțel sau compuse 

z [mm] Brațul de pârghie– distanța între centrul de 
compresiune și rândul de șuruburi solicitat la 
întindere 

mx [mm] Distanța pe verticală între șurub și talpa grinzii  
m [mm] Distanța pe orizontală între șurub și inima grinzii 

 

Ca alternativă, (Duarte da Costa 2018) propune o procedură analitică pentru estimarea capacității de 
rotire finală a nodurilor compuse supuse la momente negative cu activarea armăturilor S500B. 

Primul pas constă în determinarea esmu și a deformației la curgere esmy a componentei de beton armat, 
considerând că nu se poate neglija efectul de rigidizare din întindere asupra capacitații de alungire a 
componentei “armătura în întindere”. Figura 144 prezintă diagramele de proiectare pentru a 
determina esmu și esmy. Aceste grafice sunt date în funcție de clasa de beton și procentul de armare 
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efectiv reff. Pentru a determina esmu și esmy cu ajutorul acestor diagrame, trebuie urmați pașii de mai 
jos: 

1. Se calculează raportul de armare efectiv considerând aria efectivă Ac,eff  a betonului din jurul 
armăturii longitudinale conform (EN 1992-1-1 2005), Figura 7.1 și se obține efortul corespunzător 
primei fisuri ssr1  cu diagrama din partea de sus din Figura 144. 

2. Se înmulțește efortul corespunzător primei fisuri ssr1 obținut în pasul precedent cu un factor kb egal 
cu kc din definiția dată în secțiunea 7.4.2(1) din (EN 1994-1-1 2004). Acest factor ia în considerare 
distribuția liniară a efortului în secțiune înainte de fisurare. Pe această bază, se determină limita 
efortului maxim ssmu a elementului de beton armat cu graficul inferior din Figura 144. Pe aceeași 
diagramă, se determină efortului de curgere ssmy a elementului din beton armat. 

În a doua etapă, se calculează lungimea efectivă a nodului Lj: 𝐿F =
K!
5
+ 𝑛 ∙ 2 ∙ ∅

e.]∙xLMM
 

cu: 

• hc înălțimea secțiunii stâlpului; 
• n = 1.5 pentru 1.0% ≤ reff ≤ 1.6%; 2.5 pentru 1.6% < reff ≤ 1.9%; 3.5 pentru 1.9% < reff ≤ 2.2%; 

4.5 pentru 2.2% < reff ≤ 2.9%; 5.5 for 2.9% < reff ≤ 3.5%; 
• ∅ diametrul barelor de armătură 

În ultima etapă, se calculează capacitatea de rotire a nodului cu următoarea ecuație, prin 
implementarea valorilor obținute în cele două etape anterioare: 

 ∅! = ¸𝜀+0!.
ℎ(
2
+
𝜀+0! + 𝜀+0#

2
. (𝐿F −

ℎ(
2
)¹ .

1
ℎ)

 (68) 

unde hr este brațul de pârghie intern între punctul de compresiune și poziția armăturilor. 
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Figura 144. Diagrame pentru proiectare folosite la determinarea capacității de rotire a nodurilor compuse în 
conformitate cu (Duarte da Costa 2018) 

A.5 Rezistența nodurilor solicitate la întindere 
În prezenta anexă, sunt prevăzute reguli pentru estimarea rezistenței axiale a nodurilor simple, a 
nodurilor cu rezistență parțială și a nodurilor de continuitate pentru stâlpi. 

A.5.1 Noduri simple solicitate la întindere 
Au fost pregătite foi de proiectare specifice pentru obținerea rezistenței legăturilor pentru 
configurațiile de noduri simple utilizate în mod obișnuit (Jaspart et al., 2009) ca parte a recomandărilor 
europene de proiectare; în special, sunt prevăzute reguli pentru estimarea rezistenței axiale finale a 
acestor noduri. Aceste reguli sunt raportate aici, deoarece constituie proceduri de calcul ușor de 
aplicat. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că aplicarea lor este strict limitată la nodurile care 
îndeplinesc cerințele minime în ceea ce privește ductilitatea prezentate în Secțiunea 2.2. 

A.5.1.1 Date generale pentru îmbinări cu placă de capăt redusă, eclise pe inimă 
sau corniere pe inimă 

• Pentru șuruburi: 
n Numărul total de șuruburi 
A Aria nominală a șurubului 
As Aria efectivă a șurubului 
d Diametrul nominal al tijei șurubului  
d0 Diametrul găurii șurubului 
fu,b Rezistența ultimă a șurubului 
fy,b Rezistența la curgere a șurubului 
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• Pentru suduri: 
a Grosimea cordonului de sudură 
bw Factorul de corelare pentru evaluarea rezistenței sudurii 

 
• Pentru elementele susținute și cele care susțin: 

t Grosimea plăcii de susținere (tcf și tcw pentru talpa stâlpului, respectiv a inimii, tbw pentru 
inima grinzii) 

tw Grosimea inimii grinzii susținute 
Ab,v Aria de forfecare brută a grinzii susținute 
Ab,v,net Aria de forfecare netă a grinzii susținute 
fu Rezistența ultimă a elementului metalic (indexul bw pentru inima grinzii, cf și cw talpa stâlpului, 

respectiv a inimii) 
fy Rezistența la curgere a elementului metalic (indexul bw pentru inima grinzii, cf și cw talpa 

stâlpului, respectiv a inimii) 
 

• Coeficienți parțiali de siguranță: 
gM0 Coeficient parțial de siguranță pentru elementele din oțel, egal cu 1,0 
gM2 Coeficient parțial de siguranță pentru secțiunea netă, suduri, șuruburi și presiune pe gaură la 

table, 1,25 
       

• Încărcare: 
VEd Forța tăietoare aplicată nodului  

 
• Rezistența: 

VRd Rezistența la forfecare a nodului 
Fv.Rd Rezistența de proiectare la forfecare 

A.5.1.2 Notații particulare pentru îmbinările cu placă de capăt redusă 
hp Înălțimea plăcii de capăt reduse  
tp Grosimea plăcii de capăt reduse 
Av Aria brută de forfecare a plăcii de capăt reduse 
Avnet Aria netă de forfecare a plăcii de capăt reduse 
fyp Rezistența la curgere a plăcii de capăt reduse 
n1 Numărul de șuruburi orizontale 
n2 Numărul de șuruburi verticale 
e1 Distanța de capăt pe longitudinală 
e2 Distanța de capăt pe transversală 
p1 Distanța longitudinală între găuri  
p2 Distanța transversală între găuri 
mp Distanța între rândurile de șuruburi și rădăcina cordonului de sudură sudurii între placa de 

capăt redusă și inima grinzii (definite conform EN 1993-1-8) 
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Figura 145. Notații pentru placa de capăt redusă 

A.5.1.3 Notații particulare pentru îmbinările cu placă de inimă 

 
Figura 146. Notații pentru placa de inimă 

 
hp Înălțimea plăcii de inimă 
tp Grosimea plăcii de inimă 
Av Aria brută de forfecare a plăcii de inimă 
Avnet Aria netă de forfecare a plăcii de inimă 
fyp Rezistența la curgere a plăcii de inimă 
n1 Numărul de șuruburi orizontale 
n2 Numărul de șuruburi verticale 
e1 Distanța de capăt longitudinală (placa de inimă) 
e2 Distanța de capăt transversală (placa de inimă) 
e1b Distanța de capăt longitudinală (inima grinzii) 
e1b Distanța de capăt transversală (inima grinzii) 
p1 Distanța longitudinală între găuri  
p2 Distanța transversală între găuri 

tp

t

a

e1
p1

e2S

p1
e1

e2mp

p2'

e1
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I Momentul de inerție al grupului de șuruburi 

A.5.1.4 Notații particulare pentru îmbinările cu corniere pe inimă 

 

 
Figura 147. Notații pentru cornierele de pe inimă 

hc Înălțimea cornierului 
tc Grosimea cornierului 
Av Aria brută de forfecare a cornierului 
Avnet Aria netă de forfecare a cornierului 

 
Partea grinzii susținute: 

dsb Diametrul nominal al tijei șurubului 
d0sb Diametrul găurii șurubului 
nb Numărul total de șuruburi 
n1b Numărul de șuruburi orizontale 
n2b Numărul de șuruburi verticale 
e1b Distanța de capăt longitudinală (cornier) 
e2b Distanța de capăt transversală (cornier) 
p1b Distanța longitudinală între găuri 
p2b Distanța transversală între găuri 
e2bb Distanța de capăt transversală (inima grinzii) 
e1bb Distanța de capăt longitudinală (talpa grinzii) 
z Brațul de pârghie 
I Momentul de inerție al grupului de șuruburi 

 
Partea elementului de susținere: 

ds Diametrul nominal al tijei șurubului 
d0s Diametrul găurii șurubului 
ns Numărul total de șuruburi 
n1s Numărul de șuruburi orizontale 
n2s Numărul de șuruburi verticale 

e2bb e2b

tC

e2SS

p1S
e1S

e1bb

e1bb

p1S
e1S

tC

z

e2S e22S

tC

e2bb e2bp2b e1bb

e1bb

e1S
p1S
p1S
e1S

e2SS

e2S p2S

z
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e1s Distanța de capăt longitudinală (cornier) 
e2s Distanța de capăt transversală (cornier) 
p1s Distanța longitudinală între găuri 
p2s Distanța transversală între găuri 
e2ss Distanța de capăt transversală (elementul de susținere) 
e22s Distanța de capăt longitudinală (între rândul de șuruburi interior și inima grinzii 

A.5.1.5 Rezistența legăturii la îmbinări cu placă de capăt redusă 
 

MOD DE CEDARE VERIFICĂRI 

Șuruburi solicitate la 
întindere 

 

Nu 1 =  n Bt,u              cu:        Bt,u = /gMu 

Placa de capăt redusă 
solicitată la încovoiere 

 Nu 2 = min ( Fhp,u,1; Fhp,u,2 ) 

Fhp,u,1 =  

Fhp,u,2 =  

unde         np = min ( e2; 1,25 mp ) 

                mu.p =  

                leff.p1 = leff.p2 = hp 

Valoare de obicei sigură; a se vedea EC3 pentru tabelul cu lungimi 
efective pentru plăcile de capăt, cazul „Rândul de șuruburi în afara 
tălpii întinse a grinzii” – pentru valori mai precise; lungimile efective 
trebuie multiplicate cu un factor 2 înainte de a fi introdus în cele două 
expresii de mai sus 

Elementul de susținere 
solicitat la încovoiere 

Nu 3 =  

A se vedea EN 1993-1-8 pentru tălpile stâlpului (înlocuind Bt.Rd cu 
Bt,u, fy cu fu și gM0 cu gMu). 

Inima grinzii solicitată la 
întindere Nu 4 = tw hp /gMu 

Suduri Caracterul de rezistență totală al sudurilor este asigurat prin 
recomandări privind proiectarea sudurii, prezentate în Secțiunea 2.2. 

sub Af
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Rezistența forței de 
legătură a nodului 

 

 

A.5.1.6 Rezistența legăturii la îmbinări cu eclise pe inimă 
 

MOD DE CEDARE VERIFICĂRI 

Șuruburi solicitate la 
forfecare 

 

Nu 1 =  n Fv,u 

cu:  

𝐹%,! = 𝛼%  𝑓!" 𝐴 /gMu 
• unde planul de forfecare trece prin porțiunea filetată a 

șurubului: A = As (aria netă a șurubului) 
• pentru grupele 4.6, 5.6 și 8.8 : 𝛼v = 0,6 
• pentru grupele 4.8, 5.8, 6.8 și 10.9: 𝛼v = 0,5 
• în cazul în care planul de forfecare trece prin porțiunea 

nefiletată a șurubului: A  (este aria brută a tijei șurubului) și 
𝛼v =   0,6 

Eclisă pe inimă 
solicitată la presiune pe 
gaură 
 

Nu 2 = n Fb,u, hor 

cu: /gMu 

unde:   

          ab = min ( )     

          k1 = min ( ) 

Eclisă pe inimă 
solicitată la întindere: 
Secțiune brută 

Nu 3 = tp hp /gMu 

Eclisă pe inimă 
solicitată la întindere: 
Secțiune netă 

Nu 4 = 0,9 Anet,p  / gMu 
            cu: Anet,p = tp hp – d0 n1 tp 

Inima grinzii solicitată 
la presiune pe gaură 
 

Nu 5 = n Fb,u,hor 

cu: /gMu 

unde:   

 ab = min ( )  

iu
i

u NN min
4

1=
=

pupb1hor,u,b tdfkF a=

0,1ou
f
f

;
4
1
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e
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2

0

2 -
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d
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e
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k1 = min ( ) 

Inima grinzii solicitată 
la întindere 
Secțiune brută 

Nu 6 = tbw hbw /gMu 
 

Inima grinzii solicitată 
la întindere 
Secțiune netă 

Nu 7 = 0,9 Anet,bw /gMu 
cu: Anet,bw = tbw hbw – d0 n1 tbw 

Elementul de susținere 
solicitat la încovoiere 

Nu 8 = 

A se vedea EN 1993-1-8 pentru tălpile stâlpului (înlocuind Bt.Rd cu 
Bt,u, fy cu fu și gM0 cu gMu). 

Suduri Caracterul de rezistență totală al sudurilor este asigurat prin 
recomandări privind proiectarea sudurii, prezentate în Secțiunea 2.2 

Forța de legătură a 
nodului 

 

 

A.5.1.7 Rezistența legăturii la îmbinări cu corniere pe inimă 
Foaia de calcul corespunzătoare nu a fost inclusă distinct, deoarece combină formulele prezentate mai 
sus - cele două tălpi ale cornierelor pot fi ușor asimilate cu o placă de capăt redusă, respectiv cu o eclisă 
pe inimă. 

A.5.2 Noduri cu rezistență parțială și noduri de continuitate pentru stâlpi la întindere 
Metoda componentelor poate fi ușor adaptată pentru a permite caracterizarea nodurilor solicitate la 
forțe axiale și, în special, la forțe de întindere, care este condiția de încărcare ce trebuie luată în 
considerare la aplicarea, de exemplu, a metodei legării. 

Într-adevăr, componentele activate sub forțe axiale sunt similare cu cele activate la încovoiere. În 
consecință, aplicând conceptele folosite în metoda componentelor, pentru a putea estima rezistența 
axială de proiectare a nodurilor trebuie adaptată numai procedura de asamblare: 

 𝑁F,C4 =s𝐹C4,;
;

 (69) 

unde Nj,Rd este rezistența axială de proiectare a nodului avut în vedere și FRd,i rezistența de proiectare 
a componentei “i” activată sub N (EN 1993-1-8, 2005). 

În consecință, rezistența axială a unui nod poate fi pur și simplu estimată prin însumarea contribuției 
diferitelor componente activate. Această formulă este valabilă numai dacă sunt îndeplinite criteriile de 
ductilitate prezentate în Secțiunea 2.2. 

De asemenea, este posibil să se estimeze rezistența axială finală a nodurilor care înlocuiește rezistența 
de proiectare a componentelor prin rezistența lor finală: 

5,2;7,1
d
p
4,1
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ubwf

ubwf

iu
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1i
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=
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 𝑁F,! =s𝐹!,;
;

 (70) 

unde Nj,u rezistența axială de proiectare ultimă a nodului avut în vedere și Fu,i rezistența ultimă de 
proiectare a componentei “i” activată sub N obținută prin înlocuirea Bt.Rd cu Bt,u, fy cu fu și gM0 cu gMu în 
prevederile din (EN 1993-1-8 2005). 

A.5.3 Metoda simplificată pentru caracterizarea nodurilor din oțel sau compuse cu 
plăci de capăt și șuruburi la forță axială 

Conform conceptului prezentat la A.3.1 și utilizând un factor de reducere pentru condițiile de încărcare 
a întinderii pure, în (Rölle 2013) s-a dezvoltat o formulă (la nivelul rezistenței ultime) pentru calcularea 
capacității nodului în condiții de încărcare din întindere pură: 

𝑁F,! = 𝑘F ∙ 𝑘F,8 ∙ 𝐹3,! + 𝐹CI8,!  

unde: 

     (71) 

𝑘F = 1,95 }
𝑡B= ∙ 𝑡(* ∙ 𝑓#
𝑚 ∙ 𝑚2 ∙ 𝑓!"

~
,,5[

 
 
Factorul de corecție pentru nod 

 

𝑘F,8 = �h
𝑚2

3,0 ∙ 𝑑"
k ∙ h1 −

𝑚
𝑝k
�
,,5[

 
 
Factorul de reducere pentru încărcarea din 
întindere 

 

𝐹3,! = 𝐴+ ∙ 𝑓!"  Capacitatea axială portantă a șuruburilor 
(la cedare) 

 

𝐹CI8,! = 𝐴+,CI8 ∙ 𝑓+,! Capacitatea axială portantă a armăturii  

A.6 Instrumente tabelare pentru estimarea răspunsului sistemelor 
SDOF  

A.6.1 Factori de transformare pentru grinzi și plăci unidirecționale 
Pentru a determina răspunsul sistemelor SDOF cu comportament elastico-plastic, Rm rezistența ultimă, 
factori de încărcare (KL), factori de masă (KM), factori de masă - încărcare (KLM), constanta rigidității (k) 
și reacțiunile dinamice (V) pentru grinzi și plăci unidirecționale pot fi determinate din următoarele 
tabele. 
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Tabelul 66. Factorii de transformare pentru grinzi și plăci unidirecționale – grinzi simplu rezemate (Biggs 1964) 

Diagrama de încărcare Interval de 
deformații 

Factor 
de 

încărca
re 𝐾N 

Factor de masă 𝐾O Factor de masă - 
încărcare 𝐾NO 

Reziste
nța 

ultimă 
𝑅P 

Constanta 
de 

rigiditate k 

Reacțiun
ea 

dinamică 
V 

   Masă 
concentrată* 

Masă 
uniformă 

Masă 
concentrată* 

Masă 
uniformă    

 

Elastic 0.64 … 0.50 … 0.78 8𝑀Q

𝐿  
384𝐸𝐼
5𝐿R  

0.39R+0.
11F 

Plastic 0.50 … 0.33 … 0.66 8𝑀Q

𝐿  0 0.38𝑅P+
0.12F 

 

Elastic 1.0 1.0 0.49 1.0 0.49 4𝑀Q

𝐿  
48𝐸𝐼
𝐿R  

0.78R-
0.28F 

Plastic 1.0 1.0 0.33 1.0 0.33 4𝑀Q

𝐿  0 0.75𝑅P-
0.25F 

 

Elastic 0.87 0.76 0.52 0.87 0.60 6𝑀Q

𝐿  
56.4𝐸𝐼
𝐿R  

0.525R-
0.025F 

Plastic 1.0 1.0 0.56 1.0 0.56 6𝑀Q

𝐿  0 0.52𝑅P-
0.02F 

* fiecărei încărcări concentrate sunt atribuite părți egale din masa concentrată. 
Sursa: “Design of Structures to Resist the Effects of Atomic Weapons”, U.S Army Corps of Engineers Manual EM 1110-345-
415, 1957. 

Tabelul 67. Factorii de transformare pentru grinzi și plăci unidirecționale – grinzi dublu încastrate (Biggs 1964) 

Diagrama de încărcare 

Interval 
de 

deformaț
ii 

Factor de 
încărcare 

𝐾N  
Factor de masă 𝐾O  

Factor de masă - 
încărcare 𝐾NO  

Factor de 
masă - 

încărcare 
𝐾NO  

Reziste
nța 

ultimă 
𝑅P 

Constant
a de 

rigiditate 
k 

Reacțiun
ea 

dinamică 
V 

   
Masă 

concentr
ată* 

Masă 
uniformă 

Masă 
concentrată* 

Masă 
unifor

mă 
    

 

Elastic 0.53 … 0.41 … 0.77 
12𝑀!"

𝐿  
384𝐸𝐼
𝐿#  …. 

0.36R+0.1
4F 

Elastic -
plastic 0.64 … 0.50 … 0.78 

8
𝐿
(𝑀!"

+𝑀!$) 

384𝐸𝐼
5𝐿#  

307𝐸𝐼
𝐿#  

0.39R+0.1
1F 

Plastic 0.50 … 0.33 … 0.66 
8
𝐿
(𝑀!"

+𝑀!$) 
0 …. 0.38𝑅$+0

.12F 

 

Elastic 1.0 1.0 0.37 1.0 0.37 
4
𝐿
(𝑀!"

+𝑀!$) 

192𝐸𝐼
𝐿#  …. 0.71R-

0.21F 

Plastic 1.0 1.0 0.33 1.0 0.33 
4
𝐿
(𝑀!"

+𝑀!$) 
0 …. 0.75𝑅$-

0.25F 

𝑀!" – rezistența la încovoiere ultimă pe reazem 
𝑀!$ – rezistența la încovoiere ultimă la mijlocul deschiderii 
* Masa concentrată este atribuită încărcării concentrate 
Sursa: “Design of Structures to Resist the Effects of Atomic Weapons”, U.S Army Corps of Engineers Manual EM 1110-345-415, 1957. 
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Tabelul 68. Factorii de transformare pentru grinzi și plăci unidirecționale – grinzi simplu rezemate și încastrate 
(Biggs 1964) 

Diagrama de încărcare 

Interval 
de 

deforma
ții 

Factor 
de 

încărcar
e 𝐾N  

Factor de masă 𝐾O  
Factor de masă - 

încărcare 𝐾NO  
Factor 

de 
masă - 

încărcar
e 𝐾NO  

Rezisten
ța ultimă 
𝑅P 

Constan
ta de 

rigiditat
e k 

Reacțiunea 
dinamică V Masă 

concentrat
ă* 

Masă 
uniform

ă 

Masă 
concentrat

ă* 

Masă 
uniform

ă 

 

Elastic 0.58 … 0.45 … 0.78 
8𝑀!"

𝐿  
185𝐸𝐼
𝐿#  

160𝐸𝐼
𝐿#  

V1 = 0.26R+0.12F 
V2 = 0.43R+0.19F 

Elastic -
plastic 0.64 … 0.50 … 0.78 

4
𝐿
(𝑀!"

+ 2𝑀!$) 

384𝐸𝐼
5𝐿#  

V = 
0.39R+0.11F±

𝑀!"/𝐿 

Plastic 0.50 … 0.33 … 0.66 
4
𝐿
(𝑀!"

+ 2𝑀!$) 
0 

V = 
0.38𝑅$+0.12F±

𝑀!"/𝐿 

 

Elastic 1.0 1.0 0.43 1.0 0.43 
16𝑀!"

3𝐿  
107𝐸𝐼
𝐿#  

106𝐸𝐼
𝐿#  

V1 = 0.25R+0.07F 
V2 = 0.54R+0.14F 

Elastic -
plastic 1.0 1.0 0.49 1.0 0.49 

2
𝐿
(𝑀!"

+ 2𝑀!$) 

48𝐸𝐼
𝐿#  

V = 0.78R-
0.28F±𝑀!"/𝐿 

Plastic 1.0 1.0 0.33 1.0 0.33 
2
𝐿
(𝑀!"

+ 2𝑀!$) 
0 

V = 0.75𝑅$-
0.25F±𝑀!"/𝐿 

 

Elastic 0.81 0.67 0.45 0.83 0.55 
6𝑀!"

3𝐿  
132𝐸𝐼
𝐿#  

122𝐸𝐼
𝐿#  

V1 = 0.17R+0.17F 
V2 = 0.33R+0.33F 

Elastic -
plastic 0.87 0.76 0.52 0.87 0.60 

2
𝐿
(𝑀!"

+ 3𝑀!$) 

56𝐸𝐼
𝐿#  

V = 0.525R-
0.025F±𝑀!"/𝐿 

Plastic 1.0 1.0 0.56 1.0 0.56 
2
𝐿
(𝑀!"

+ 3𝑀!$) 
…. V = 0.52𝑅$-

0.02F±𝑀!"/𝐿 

𝑀!" – rezistența la încovoiere ultimă pe reazem 
𝑀!$ – rezistența la încovoiere ultimă la mijlocul deschiderii 
* Părți egale a masei concentrate sunt atribuite fiecărei încărcări concentrate. 
Source: “Design of Structures to Resist the Effects of Atomic Weapons”, U.S Army Corps of Engineers Manual EM 1110-345-415, 1957. 
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A.6.2 Deplasarea maximă și durata maximă de răspuns pentru sistemele SDOF elasto-
plastice 

Pentru a determina răspunsul sistemului SDOF cu comportament elasto-plastic, ductilitatea necesară 
μ, dată de raportul ym/ye, ca o funcție de td/Tn este prezentată sub formă de diagramă, ca o familie de 
curbe Rm/Fm. 

  
a) b) 

Figura 148. Deplasarea maximă (a) și durata maximă de răspuns (b) ale sistemului SDOF elasto-plastic pentru 
încărcare triunghiulară (DoD 2008) 

  
a) b) 

Figura 149. Deplasarea maximă (a) și durata maximă de răspuns (b) ale sistemului SDOF elasto-plastic pentru 
încărcare dreptunghiulară (DoD 2008) 
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a) b) 

Figura 150. Deplasarea maximă (a) și durata maximă de răspuns (b) ale sistemului SDOF elasto-plastic pentru 
încărcare aplicată gradual 

  
a) b) 

Figura 151. Deplasarea maximă (a) și durata maximă de răspuns (b) ale sistemului SDOF elasto-plastic pentru 
încărcare de tip triunghiular 

  



 

236 

   
a) b) c) 

Figura 152. Răspunsul maxim pentru un sistem elastic, SDOF pentru încărcare aplicată gradual (a), încărcare 
dreptunghiulară (b) și încărcare triunghiulară (c) 

A.7 Metoda analitică simplificată pentru structuri 3D cu noduri simple 
Formulele prezentate în Secțiunea 5.3.2.2 pentru a estima forțele de membrană și rotirea necesară la 
nivelul nodurilor structurilor 2D presupunând un efect infinit rigid al diafragmei provenind din placă, 
pot fi extinse la structuri 3D prin mici adaptări. Pentru structurile 3D, subsistemul care trebuie luat în 
considerare devine cel raportat în Figura 153. 

 
Figura 153. Subsisteme pentru structurile 3D 

Pentru acest subsistem, este din nou posibil să se estimeze răspunsul acestuia folosind ecuațiile de 
echilibru și exprimând compatibilitatea deplasării. În acest sistem, trebuie determinate patru 
necunoscute: Tbeam,1, Tbeam,2, q1 și q2. Sistemele de ecuații obținute sunt prezentate în Tabelul 69, în care 
parametrii geometrici sunt definiți în Figura 153, Tbeam,1 și Tbeam,2  sunt forțele de întindere în grinzi în 
ambele direcții, A1 și A2 sunt secțiunea transversală a grinzilor în ambele direcții. 

Tabelul 69. Sistemul de ecuații pentru structurile 3D cu noduri simple 

 Structuri 3D cu noduri simple 

Eq. 1 

𝑁;-;
𝑛+3

= 2. 𝑇"B10,7. sin 𝜃7
+2. 𝑇"B10,5. sin 𝜃5 
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Eq. 2 𝑇"B10,7 =
1 − cos 𝜃7
cos 𝜃7

. 𝐸. 𝐴7 

Eq. 3 𝑇"B10,5 =
1 − cos 𝜃5
cos 𝜃5

. 𝐸. 𝐴5 

Eq. 4 𝐿,,7. tan 𝜃7 = 𝐿,,5. tan 𝜃5 
 

A.8 Metoda analitică avansată 
(Huvelle et al. 2015) prezintă o metoda analitică mai generală și mai detaliată. Acest model permite 
estimarea răspunsului unui cadru 2D cu noduri simple, cu rezistență parțială sau cu rezistență completă 
atunci când se dezvoltă forțele de membrană în partea direct afectată în timpul unui scenariu de 
pierdere a stâlpului. 

Modelul se bazează pe definiția unei substructuri și pe caracterizarea sa prin formule analitice (a se 
vedea Figura 154), adoptând următoarele ipoteze: 

• se presupune o pierdere progresivă (statică) a stâlpului; 
• articulațiile plastice se pot dezvolta în secțiunile transversale ale grinzii sau în nodurile grindă-

stâlp; 
• toți stâlpii sunt realizați dintr-un tip unic de secțiune transversală - la fel și pentru grinzi; 
• se ia în considerare numai pierderea stâlpilor interiori (adică stâlpii care nu sunt la colțuri); 
• nu se ajunge la curgere în restul structurii, numită partea indirect afectată (adică comportarea 

este considerată infinit elastică). 

Efectul părții indirect afectate asupra răspunsului părții direct afectate este simulat prin definirea unor 
resorturi orizontale de fiecare parte a fiecărei nivel, resorturi caracterizate printr-o rigiditate KH 
(deoarece comportarea părții indirect afectate se presupune că este complet elastică; pentru 
caracterizarea sa este necesară numai rigiditatea). De asemenea, în modelul propus, unul dintre 
principalii parametri care afectează răspunsul substructurii este comportarea zonei care a ajuns la 
curgere, care apare mai întâi la momentul încovoietor și apoi este supusă la moment încovoietor și 
forță axială în timp ce se dezvoltă acțiunea catenară. Aceste zone sunt simulate printr-un model de 
resorturi cu mai multe straturi, după cum este ilustrat în Figura 154, cu legi de comportare elastic-
perfect plastic atribuite fiecărui resort. Utilizarea acestui model de resorturi cu mai multe straturi 
permite luarea în considerare a situațiilor pentru care zonele în care apare curgerea se dezvoltă în 
secțiunile transversale ale grinzii sau la nivelul nodurilor grindă-stâlp utilizând principiile metodei 
componentelor. 

Modelul analitic propus constă în rezolvarea unui sistem de N ecuații cu N necunoscute definite în 
Tabelul 70. Aceste ecuații au fost obținute folosind teoremele statice și cinematice, adică exprimarea 
echilibrului sistemului și compatibilitățile deplasării. Acest sistem de ecuații este ușor de rezolvat prin 
utilizarea unui software matematic. Prin intermediul modelului se pot obține următoarele rezultate: 

• Deplasarea verticală – u, în particular: 
o Deplasarea maximă, și; 
o Deplasarea remanentă 

• Deformațiile la nivelul zonei care a ajuns la curgere zone; 
• Deplasări orizontale ale IAP; 
• Eforturi interne în sistem 
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Tabelul 70. Sistemul de ecuații și necunoscute pentru modelul analitic (Huvelle et al. 2015) 

 
unde: 

• Parametrii geometrici sunt definiți în Figura 154; 
• nst este numărul nivelurilor din partea direct afectată; 
• Fi este forța axială în fiecare resort din modelul cu mai multe straturi de resorturi; 
• di este elongația fiecărui resort din modelul cu mai multe straturi de resorturi; 
• FH este forța axială de întindere la nivelul zonelor care au ajuns la curgere; 
• M este momentul încovoietor aplicat la nivelul zonelor care au ajuns la curgere; 
• dH,l și dH,r sunt elongația resortului orizontal din stânga, respectiv din dreapta la fiecare nivel; 
• Sl și Sr sunt coeficienții de flexibilitate din partea indirect afectată, în partea stânga și, respectiv 

în cea dreaptă pe fiecare nivel (acești coeficienți pot fi obținuți printr-o analiză liniar elastică 
efectuată asupra părții indirect afectate – a se vedea (Huvelle et al. 2015) pentru mai multe 
detalii); 

• P este încărcarea verticală susținută de fiecare nivel, la nivelul stâlpului pierdut și; 
• Ptot este încărcarea asociată pierderii stâlpului. 
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Figura 154. Definirea substructurii (Huvelle et al., 2015) 

În (Kulik, 2014) și (Ghimire, 2016) s-a demonstrat modul în care acest model poate fi extins la structuri 
3D formate din elemente liniare. Extinderea modelului analitic constă în luarea în considerare a 
răspunsului unei structuri 3D ca sumă a răspunsului a două cadre 2D care se intersectează la nivelul 
stâlpului pierdut, așa cum este ilustrat în Figura 155 și care exprimă compatibilitatea deplasării în 
punctul pierderii stâlpului. 

 
Figura 155. Suprapunerea răspunsului cadrelor longitudinal și transversal pentru obținerea răspunsului 3D 

(Jacques, 2019) 

Partea direct afectată este verificată pentru starea de tensiuni și deformații rezultate din modelul 
analitic pentru deplasarea maximă. După cum se menționează în Secțiunea 5.1, în grinzile superioare 
ale părții direct afectate se pot dezvolta, de asemenea, forțe de compresiune, în plus față de 
momentele de încovoiere. Astfel, în unele cazuri, grinzile de la nivelurile superioare trebuie să fie 
verificate ca stâlp-grindă la stabilitate. 

De asemenea, în cadrul modelului analitic, nu sunt incluse limite de deformație. În consecință, trebuie 
verificată capacitatea de deformare a diferitelor zone ale DAP care ajung la curgere, pentru a se obține 
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deformația verticală maximă obținută prin modelul analitic atunci când Ptot este egal cu Nini (a se vedea 
Secțiunea 5.3.2). 

Partea afectată indirect trebuie, de asemenea, verificată pentru starea de tensiuni și deformații 
asociata cu deplasarea maximă observată, adică atunci când se presupune că stâlpul pierdut este 
complet îndepărtat. Cunoscând forțele interne la extremitățile modelului substructurii, este posibil 
apoi să se estimeze forțele interne din IAP prin aplicarea asupra acestora din urmă a încărcărilor la 
extremitățile fiecărui nivel a substructurii. Verificarea IAP este apoi efectuată în conformitate cu 
Eurocode 3 și/sau Eurocode 4. O atenție deosebită trebuie acordată stâlpilor adiacenți stâlpului 
pierdut, care susțin forțe suplimentare de compresiune axială, dar și momente încovoietoare provenite 
din dezvoltarea forțelor de membrană din sistem. De asemenea, trebuie să fie verificate nodurile de la 
extremitățile grinzilor IAP, deoarece acestea sunt supuse unor forțe axiale suplimentare asociate cu 
dezvoltarea forțelor de membrană în partea direct afectată (a se vedea Secțiunea 2.2.2). 
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Robustețea structurală și prevenirea colapsului progresiv sunt cerințe 
specifice de siguranță, care sunt prevăzute în normele și standardele 
moderne, inclusiv Eurocoduri. Aceste cerințe necesită o atenție 
deosebită din partea tuturor profesioniștilor implicați în industria 
construcțiilor, adică arhitecți, proiectanți, verificatori, constructori sau 
asiguratori. Importanța proiectării la robustețe a revenit de fiecare 
dată în atenție odată cu producerea unor dezastre, cum ar fi 
prăbușirea Turnurilor Gemene din New York la 11 septembrie 2001, 
reiterând astfel necesitatea dezvoltării unor ghiduri de proiectare si 
reguli de bună practică. Într-adevăr, disponibilitatea unor ghiduri de 
proiectare adresate profesioniștilor din domeniul construcțiilor, care 
să acopere situații specifice de risc pentru clădiri, contribuie la 
creșterea nivelului de încredere și a siguranței construcțiilor din oțel și 
compuse oțel-beton.
În ultimul deceniu a fost realizat un număr semnificativ de proiecte de 
cercetare în domeniul răspunsului structural al clădirilor cu structură 
din oțel și oțel-beton în cazul unor situații excepționale de încărcare 
(impact, incendiu, cutremur, …), în special în Europa și SUA. Rezul-
tatele acestor activități științifice au permis dezvoltarea unor metode 
de proiectare destinate reducerii sau prevenirii colapsului progresiv, 
în special prin utilizarea cât mai eficientă a materialelor si elementelor 
folosite în structurile din oțel și compuse oțel-beton.

Obiectivul proiectului intitulat „ Reducerea riscului de colaps progresiv 
la structuri în cadre din oțel și compuse oțel-beton” FAILNOMORE l-a 
constituit consolidarea cunoștințelor acumulate în cercetările 
menționate mai sus și transformarea lor în recomandări practice si 
ghiduri de proiectare. Setul de ghiduri de proiectare dezvoltat în 
proiect se concentrează asupra structurilor din oțel și a celor com-
puse oțel-beton, supuse unor acțiuni accidentale identificate și 
neidentificate, cum ar fi impact, explozie, incendiu, cutremur și cedare 
locală; acesta se referă, de asemenea, la documentele normative 
disponibile care să permită dezvoltarea unei metodologii comune de 
proiectare la nivel european. Proiectul a avut o durata de 24 luni 
(începând cu luna iulie 2020) și a fost finanțat prin Fondul de Cerce-
tare pentru Cărbune și Oțel  RFCS, grant nr. 899371.
Ghidurile de proiectare sunt promovate printr-un manual de proiectare 
pus la dispoziție și disponibil în limbile engleză, portugheză, germană, 
italiană, română, cehă, poloneză, olandeză, spaniolă și franceză. 
Manualul va fi prezentat în cadrul unor seminarii/workshopuri națion-
ale organizate în 11 țări europene până la sfârșitul lunii iunie 2022.


